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Wij stellen voor te besluiten om: 

1. De maandelijkse vergoeding voor de leden en voorzitter van de Rekenkamercommissie  
verhogen naar respectievelijk € 250 en € 325 en dit besluit laten terugwerken tot 1 januari 2017 
 

2. Met ingang van het begrotingsjaar 2018: 
a. de maandelijkse vergoedingen jaarlijks indexeren met het gemiddelde van de indexatie-

bedragen uit de begrotingen van de gemeenten Brummen en Voorst 
b. het totale budget voor de Rekenkamercommissie jaarlijks indexeren conform de begrotingstrend 

Brummen 
 

 
Inleiding 
In 2005 is een Rekenkamercommissie ingesteld. De aard van de werkzaamheden van de Rekenkamer-
commissie (RKC) is sinds 2005 langzaam veranderd, de laatste jaren steeds pregnanter. De RKC heeft 
dit in zijn Position Paper toegelicht: “De RKC ondersteunt de gemeenteraad in zijn controlerende en 
kaderstellende rol niet alleen door onderzoek maar ook met andere activiteiten”. De klassieke ex-post 
onderzoeken zijn in de toekomst slechts een variant van mogelijke werkwijzen van de RKC. 
 
1.1. Argumenten 

De RKC loopt met de nieuwe werkwijze tegen een andere taakbelasting aan 
In de beginjaren heeft de RKC zich vooral ingespannen om voor Brummen en Voorst (= een perso-
nele unie in de RKC) van betekenis te zijn met onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid 
en rechtmatigheid van de gemeente(n). Veelal met ex post onderzoeken. Na een evaluatie van re-
kenkamers en rekenkamercommissies in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken 
schreef Berenschot in zijn aanbevelingen dat een taakverbreding gewenst was. In het Position  
Paper omarmt de RKC de aanbeveling om te experimenteren met andere vormen van onderzoek. 
Maar dit blijkt wel een heel andere taakbelasting met zich mee te brengen voor de leden van de 
RKC. 
 

1.2. De RKC heeft inmiddels enige ervaring met de nieuwe werkwijze, wat ook heeft geleid tot een  
ander gebruik van het eigen budget  
De aanpak van bijvoorbeeld het onderzoek naar de betekenis van burgerparticipatie voor de rol van 
de raad was een intensief traject. Dit betekent dat de leden van de RKC (veel) meer tijd kwijt zijn 
maar eenzelfde vergoeding ontvangen als eerst, terwijl tegelijkertijd het onderzoeksbudget soms 
onbenut blijft.   

 
1.3. Een verhoging van de maandelijkse vergoeding is redelijk  

De maandelijkse vergoeding is eerder vastgesteld op basis van een aanpak met vooral ex post on-
derzoeken, waarbij het eigenlijke onderzoekswerk wordt uitgevoerd door collega-ambtenaren van 
Brummen ofwel door externe inhuur van een onderzoeksbureau. De RKC kon daarin volstaan met 
het uitzetten van de hoofdlijnen, de opdrachtformulering, het begeleiden van het onderzoek en het 
formuleren van de conclusies en aanbevelingen. Bovendien is sinds 2008 de hoogte van de maan-
delijkse vergoedingen niet verhoogd.  
 

1.4. De inzet van leden en voorzitter is individueel wisselend intensief per onderzoek, maar over de ja-
ren in principe gelijk 
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De nieuwe werkwijze brengt met zich mee dat de ‘trekker’ van een onderzoek in een korte periode 
veel uren maakt. Door wisselend als trekker op te treden, zullen allen in de tijd een vergelijkbare 
werkbelasting ervaren, zo is de intentie.  
De tijdsbesteding is ongeveer anderhalf keer zoveel, schat de RKC. Omdat ook niet geïndexeerd is, 
komt het voorgestelde bedrag afgerond uit op € 250 resp. € 325, waar het voorheen € 150 resp. 
€ 200 was (een verhoging van € 3.900 op jaarbasis).  

 
1.5. De hoogte van de vergoeding wordt door de raad vastgesteld. 

In de verordening Rekenkamercommissie 2005 staat in artikel 5 lid 3 dat de maandelijkse vergoe-
ding door de raad wordt vastgesteld. Omdat de leden geen tijdsregistratie hebben bijgehouden, is 
het lastig om nu te bepalen hoe hoog de nieuwe maandelijkse vergoeding moet zijn. Het voorge-
stelde bedrag is een schatting van wat redelijk lijkt.  
 

1.6. Een hogere maandelijkse vergoeding kan worden betaald door te schuiven binnen de begrotings-
post 
Door onbenut onderzoeksbudget in te zetten, kan dit voorstel op dit moment zonder extra geld wor-
den gerealiseerd. Het op deze wijze benutten van dit budget is in lijn met de oorspronkelijke doel-
stelling van het begrote bedrag: het mogelijk maken van de onderzoeken van de RKC. Het restant 
is beschikbaar voor externe onderzoeken. Immers, niet alle onderzoeken zullen op de nieuwe wijze 
worden vormgegeven. De meerwaarde zit ook in de afwisseling. Of het resterende budget op ter-
mijn voldoende is om in te huren wat nodig is, zal moeten blijken.  
 

2.1.Ad a: Door het gemiddelde van de indexatiebedragen uit de begrotingen van Brummen en Voorst te 
hanteren, stijgen de maandelijkse vergoedingen in beide gemeenten met hetzelfde bedrag. 
 
Ad b: Door jaarlijks ook het totaalbudget van de RKC te indexeren, blijft de verhouding tussen  
vergoedingen en het totale budget ongeveer gelijk. 

Financiële toelichting 
De Rekenkamercommissie beschikt binnen de begroting over een eigen budget van € 22.000. Daaruit 
worden alle kosten betaald die de Rekenkamercommissie betreffen, waaronder de maandelijkse 
vergoedingen voor de leden (incl. de voorzitter), onderzoekskosten en vergaderkosten. 
De voorgestelde verhoging van de maandelijkse bedragen past binnen het budget.  

Juridische grondslag 

 Verordening Rekenkamercommissie 2005 

 Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Brummen en Voorst inzake de gemeentelijke 
rekenkamercommissie 

 
Behandeling in Voorst 

Een raadsvoorstel van dezelfde strekking wordt op 19 december 2016 in de raadsvergadering van 

Voorst behandeld, zij het dat is voorgesteld de invoeringsdatum terug te laten werken naar 1 januari 

2016. 

 
Communicatie 

Genoemde personen worden van uw besluit op de hoogte gesteld.  

 
Stukken ter vaststelling 
1. Concept raadsbesluit (RB16.0076) 

Stukken ter informatie:  

1. Position Paper Rekenkamercommissie (RD15.0319) 
 
Het presidium van de gemeenteraad van Brummen, 
 
 
 
 
mr. A.P. Leenstra A.J. van Hedel 
griffier voorzitter 
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