
 
 

Amendement m.b.t. voorstel Rekenkamerrapport  “inwoner- en overheidsparticipatie”. 

 

De gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam, in vergadering bijeen op donderdag 26 november 

2020 betreffende de behandeling van het rekenkamerrapport “inwoner- en overheidsparticipatie”: 

 

Constaterende dat: 

- De rekenkamer als zijnde onafhankelijk is ingesteld door de gemeenteraad. 

- De rapportage van die rekenkamer ter harte moet worden genomen, ook als conclusies of 

aanbevelingen niet geheel stroken met de opvattingen van raad of college. 

- Het college kennelijk moeite heeft met de conclusies uit het rekenkamerrapport. 

- Het college ook moeite had met het niet horen van 2 wethouders door de rekenkamer. 

- De directeur van de rekenkamer duidelijk heeft aangegeven dat het wèl horen van die 

wethouders geen verschil zou hebben gemaakt voor het gepresenteerde rapport. 

- In een apart overleg van rekenkamer met burgemeester en griffier, college en rekenkamer nader 

tot elkaar zijn gekomen. 

- De begeleidingscommissie rekenkamer desondanks niet tot een unaniem kon besluiten. 

 

Overwegende dat: 

- Het namens de begeleidingscommissie gepresenteerde raadsvoorstel erg vaag is over het wel of 

niet accepteren van de conclusies, terwijl die duidelijkheid naar de burger wel gewenst is. 

- Door alleen “aanbevelingen” in het raadsvoorstel te noemen, sterk de indruk wordt gewekt, dat 

de conclusies niet worden onderschreven. 

- Door een minimale tekstuele aanpassing die indruk kan worden weggenomen. 

- Een meerderheid van de begeleidingscommissie, in principe geen moeite had met een 

voorgestelde kleine aanpassing, maar die aanpassing niet noodzakelijk vond. 

- Het derhalve aan de raad is om desgewenst het voorstel aan te passen. 

 

Besluit: 

 In beslispunt 2 de eerste 3 woorden “de aanbevelingen uit” te laten vervallen, zodat beslispunt 2 

luidt: “Het rapport van de rekenkamer te betrekken bij het vervolg over het onderdeel 

burgerparticipatie in het raadsprogramma, waaronder het actualiseren van het 

participatiebeleid”.  

 Als logisch gevolg ook bij argumenten (2.1) de woorden “en de aanbevelingen” te schrappen, 

zodat de zin wordt: “De gemeenteraad onderschrijft de mening van het college dat met het 

rapport lessen geleerd kunnen worden voor het verbeteren van inwoner- en 

overheidsparticipatie”.  

En gaat over tot de orde van de dag, 

Raadsfractie PvdA     Raadsfractie PHILIPPO  

Liny de Jager      Robert Philippo 

Max van den Bout 


