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Verordening op de rekenkamer Hilversum

Vastgesteld in de raadsvergadering van
11 december 2013
De verordening treedt in werking met
ingang van 20 december 2013

RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Hilversum,
Gelet op artikel 81a van de Gemeentewet,

BESLUIT:
1. ermee in te stemmen dat de raadscommissie voor de rekenkamer komt te vervallen;
2. de contacten tussen de raad en de rekenkamer te borgen door jaarlijks de inventarisatie van
gewenste onderzoeksobjecten en jaarlijks de evaluatie van de verrichte werkzaamheden van de
rekenkamer in de commissie Economie en Bestuur te behandelen, en daarnaast de (opzet van)
specifieke onderzoeken in de functionele raadscommissies te behandelen;
3. de wijzigingen waar nodig op te nemen in de Verordening op de rekenkamer gemeente
Hilversum en deze aldus gewijzigd vast te stellen (inclusief de toelichting daarop), zoals
hierna weergegeven.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van 11 december 2013,
de griffier,
de voorzitter,

K.E. Driehuijs

P.I. Broertjes

De Verordening op de rekenkamer gemeente Hilversum
Artikel 1
Begripsbepalingen
In deze verordening wordt verstaan onder:
a. Wet: Gemeentewet;
b. voorzitter: voorzitter van de rekenkamer;
c. college: college van burgemeester en wethouders;
d. rekenkamer: de rekenkamer van de gemeente Hilversum
Artikel 2
Rekenkamer
1. Er is een rekenkamer.
2. De rekenkamer bestaat uit het door de raad vastgestelde aantal leden.
Artikel 3
Benoeming leden
1. De raad benoemt de leden en de voorzitter van de rekenkamer.
2. Bij ontstentenis van de voorzitter van de rekenkamer treedt het langstzittende lid op als voorzitter
dan wel, als de overige leden een gelijke periode zitting hebben gehad, het oudste lid in jaren.
3. Voorafgaand aan de benoeming van de voorzitter en de overige leden van de rekenkamer pleegt de
raad overleg met de rekenkamer.
Artikel 4
Ontslag en non-activiteit
1. De raad ontslaat een lid van de rekenkamer als een van de ontslaggronden zich voordoet, bedoeld
in artikel 81c, zesde of zevende lid, of van artikel 81d, eerste of tweede lid, van de wet.
2. In de gevallen, bedoeld in artikel 81c, zevende lid, en in artikel 81d, tweede lid, van de wet beslist
de raad over de vraag of al dan niet moet worden overgegaan tot ontslag, respectievelijk het op
non-activiteit stellen van het desbetreffende lid.
3. De raad beslist tevens met betrekking tot een beslissing tot verlenging of beëindiging van een
maatregel als bedoeld in artikel 81d, eerste of tweede lid.
Artikel 5
Budget
1. De rekenkamer is bevoegd binnen een aan haar bij de begroting beschikbaar gesteld budget
uitgaven te doen ten behoeve van de uitvoering van haar taken.
2. De rekenkamer verantwoordt de baten en lasten van het vorig begrotingsjaar in het jaarverslag
aan de raad, als bedoeld in artikel 185, derde lid.
3. De voorzitter doet jaarlijks vóór 1 juni een voorstel aan de raad voor de nodige middelen voor een
goede uitoefening van de taken.
Artikel 6
Vergoeding voor de werkzaamheden van de leden van de rekenkamer
1. De leden van de rekenkamer ontvangen een vaste vergoeding voor hun werkzaamheden als lid van
de rekenkamer. Voor de voorzitter bedraagt deze 50% van het bedrag dat op basis van het
Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden jaarlijks door de minister wordt vastgesteld als
maximum te verstrekken vergoeding aan raadsleden in de gemeente Hilversum. Voor de overige
leden bedraagt deze 40% van dat bedrag.
2. De vergoeding genoemd in het eerste lid komt ten laste van het budget van de rekenkamer.
3. Ten aanzien van de vergoedingen alsmede de onkostenvergoedingen van de leden is de
Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2012 ex artikel 96 van de
Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.
Artikel 7
Verzoek tot onderzoek
1. De raad kan de rekenkamer een gemotiveerd verzoek doen tot het instellen van een onderzoek. De
rekenkamer bericht de raad binnen een maand of en in hoeverre aan dat verzoek zal worden
voldaan. Indien de rekenkamer niet aan het verzoek van de raad voldoet, zal zij daarvoor goede
gronden aanvoeren.
2. De rekenkamer bespreekt jaarlijks een inventarisatie van gewenste onderzoeksobjecten en de
prioritering daarin met de raad.

Artikel 8
Werkwijze, rapportage en terugkoppeling
1. De rekenkamer vergadert in beslotenheid. Haar rapporten zijn openbaar. Op grond van de
belangen genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur kan de rekenkamer
rapporten die aan de raad worden voorgelegd of gedeelten daarvan als geheim aanmerken.
2. De rekenkamer is bevoegd bij alle leden van het gemeentebestuur en bij alle ambtenaren van de
gemeente mondeling en schriftelijk inlichtingen in te winnen die nodig zijn voor de uitvoering
van de onderzoeken. De leden van het gemeentebestuur en de ambtenaren zijn verplicht de
gevraagde inlichtingen binnen de door de rekenkamer gestelde termijn te verstrekken.
3. Voor de uitvoering van het onderzoek kan de rekenkamer, met inachtneming van het beschikbare
budget, externe personen of bureaus inschakelen. De rekenkamer kan hen de bevoegdheid
toekennen informatie te verzamelen in het belang van een onderzoek. Zij hebben een
geheimhoudingsplicht met betrekking tot die informatie en zijn alleen verantwoording
verschuldigd aan de rekenkamer.
4. De rekenkamer stelt de onderzochte partij schriftelijk op de hoogte van het (nog niet
gepubliceerde) ontwerp-onderzoeksrapport. Indien de bevindingen daartoe aanleiding geven kan
de rekenkamer ter zake conceptaanbevelingen aan de betrokken partij opnemen.
5. De rekenkamer stelt de betrokken partij in de gelegenheid om schriftelijk te reageren op het
conceptonderzoeksrapport en, indien van toepassing, de conceptaanbevelingen. Voor dit feitelijk
wederhoor van de ambtelijke organisatie geldt een door de rekenkamer vast te stellen termijn van
tenminste twee weken.
6. Na ontvangst van de reactie(s) sluit de rekenkamer haar onderzoek af en stelt een definitief
rapport op waarin de bevindingen, conclusies en, indien van toepassing, aanbevelingen, alsmede
de reacties hierop zijn opgenomen.
7. Rekenkamer stelt de verantwoordelijk wethouder of het college in gelegenheid om, binnen een
door de rekenkamer vast te stellen termijn van tenminste twee weken, te reageren op de
conclusies en aanbevelingen die de rekenkamer verbindt aan de bevindingen.
Artikel 9
Evaluatie werkzaamheden
De rekenkamer bespreekt jaarlijks een evaluatie van de verrichte werkzaamheden van de rekenkamer
met de raad, hetgeen in combinatie met de behandeling van het jaarverslag kan plaatsvinden.
Artikel 10
Citeertitel
Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening op de rekenkamer gemeente Hilversum.
Artikel 11
In werking
Deze verordening treedt in werking met ingang van 20 december 2013
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van 11 december 2013,
de griffier,
de voorzitter,

K.E. Driehuijs

P.I. Broertjes

