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Invullen rekenkamerfunctie in Hardinxveld-Giessendam

Voorgesteld besluit
1. De afgevaardigden uit de rekenkamercommissie, de heren Henk van Tilborg en Cor van Vliet en de 
griffier, stellen u voor:

In te stemmen met de invulling van de rekenkamerfunctie in Hardinxveld-Giessendam middels het 
directeurenmodel 'Alles geregeld' van Necker van Naem;

2. Mevrouw H. (Hélène) van Rijnbach- de Groot als directeur van de rekenkamerfunctie zoals 
verwoord in beslispunt 1 te benoemen met ingang van 1 juli 2019 voor een periode van 3 jaar;
3. De huidige rekenkamercommissie te laten fungeren als begeleidingscommissie voor het 
voorbereiden van een dienstverleningsovereenkomst, een verordening en een protocol die na de 
zomer worden voorgelegd aan de gemeenteraad;
4. Af te wijken van de procedures ingevolge het inkoop- en aanbestedingsbeleid gelet op de 
specifieke opdracht en de bijzondere directeursfunctie.

Inhoud
Inleiding
Bij raadsbesluit van 4 april jl. is de heer Cor van Vliet aangewezen als vertegenwoordiger namens de 
gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam in de sollicitatiecommissie voor de werving van een 
directeur/voorzitter voor de rekenkamerfunctie. Na de besluitvorming in onze raad hebben ook de 
gemeenten Alblasserdam en Sliedrecht besloten dezelfde koers te varen. Helaas gaf de gemeente 
Zwijndrecht kort voor de sollicitatiegesprekken aan meer tijd te willen nemen voor de besluitvorming 
en zich toch nog breder te willen oriënteren. Die wens werd niet gedeeld in de overige gemeenten en 
daarom is het traject met drie gemeenten voortgezet.

Na een korte training van de sollicitatiecommissie op 29 mei jl. hebben diezelfde middag de 
gesprekken plaatsgevonden.

Dit heeft geleid tot een unanieme voordracht van mevrouw H. (Hélène) van Rijnbach- de Groot als 
directeur rekenkamerfunctie voor de gemeente Alblasserdam, Sliedrecht en Hardinxveld-Giessendam. 
Mevrouw Rijnbach heeft haar sporen in het openbaar bestuur onder andere verdiend als 
burgermeester van diverse gemeenten. Vanuit een andere functie heeft zij al eerder ervaring 
opgedaan met onderzoeken en het komen tot adviezen voor verbeteringen. Voor meer informatie is 
het CV bijgesloten. Na de benoeming van mevrouw van Rijnbach zal zij na de zomer officieel beëdigd 
worden (dan wel de verklaring en belofte afleggen). Dit wordt gekoppeld aan het moment waarop de 
dienstverleningsovereenkomst, de verordening en een protocol aan de orde komen. De 
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dienstverleningsovereenkomst is een overeenkomst tussen Necker van Naem en onze gemeente. De 
verordening en het onderzoeksprotocol zijn een uitwerking van de offerte 'Alles Geregeld'.

Beoogd effect
De huidige ‘slapende’ rekenkamercommissie om te vormen tot de variant van een directeurenmodel 
die past binnen het wettelijk kader.

Argumenten
1.1 Het directeursmodel in combinatie met het onderzoeksbureau vallen binnen het wettelijke kader. 

De benoeming van een directeur onder gebruikmaking van de offerte 'Alles geregeld' van Necker van 
Naem zorgt ervoor dat gebruikgemaakt kan worden van de kennis en ervaring van een 
onderzoeksbureau dat haar sporen inmiddels verdiend heeft in 'rekenkamerland'. Met de keuze voor 
de combinatie van een directeur ondersteund door het onderzoeksbureau wordt voldaan aan het 
wettelijk kader.  

2.1 De directeur is gekozen na een sollicitatieronde.

Raadsleden uit de gemeenten Alblasserdam, Sliedrecht en Hardinxveld-Giessendam hebben 
gezamenlijk twee sollicitatiegesprekken gevoerd en unaniem gekozen voor mevrouw H. (Hélène) van 
Rijnbach- de Groot mevrouw. Hierbij is de profielschets die onderdeel uitmaakt van de offerte leidend 
geweest.

 

 3.1 De rol van de rekenkamercommissie ombuigen van onderzoekscommissie naar klankbordgroep.

Met de keus voor een directeur wordt de rol van de rekenkamercommissie anders. Het doen van 
onderzoek is niet langer belegd bij de commissie maar bij de directeur en het onderzoeksbureau. Voor 
de lokale uitwerking is het belangrijk dat de directeur in gesprek komt met de raad. De commissie kan 
bij de start van de nieuwe samenwerking fungeren als spreekbuis van de raad en meedenken over 
een dienstverleningsovereenkomst, de verordening en een protocol. 

 

4.1. Afwijken van het lokale inkoop- en aanbestedingsbeleid omdat het een zeer specifieke opdracht 
betreft.

Het werven van een directeur voor de rekenkamerfunctie is een zeer specifieke opdracht waarbij 
slechts een beperkt aanbod op de markt aanwezig is. Dit heeft ertoe geleid dat is afgeweken van de 
standaard inkoop- en aanbestedingsregels teneinde de juiste kandidaat te kunnen werven. Na de 
offerte-uitvraag bij twee bedrijven is Necker van Naem als meest passend uit de bus gekomen. De 
aanbieding van Necker van Naem ging verder dan de oorspronkelijke uitvraag. Daardoor willen we 
feitelijk met een partij verdergaan. Dit wijkt af van het inkoop- en aanbestedingsbeleid zoals we dit 
lokaal hanteren en daarom is het als apart beslispunt opgenomen.

Kanttekeningen
-

Financiële informatie
In de begroting is een budget beschikbaar van 20.000 euro.

Communicatie
-
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Vervolg
Na besluitvorming zullen kennismakingsgesprekken worden ingepland. In eerste instantie met de  
rekenkamercommissie en de driehoek (griffier, burgemeester, gemeentesecretaris). Met de 
rekenkamercommissie zullen de maatwerkafspraken gemaakt worden die worden vastgelegd in de 
 verordening en het onderzoeksprotocol.
Na afstemming kunnen de documenten ter besluitvorming naar de raad.

Openbaar
Ja

Bijlagen
1. 1 Raadsbesluit 4 april 2019 Werving directeur voorzitter voor de rekenkamerfunctie 
2. 2 Offerte Alles geregeld 


