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Aan   :  de gemeenteraad 
c.c.     :  het college van B&W 
           :  het directieteam/managementteam 
           :  de griffie 
 
Opheusden,  8 oktober 2015 
 
 
Geachte raadsleden, dames en heren, 
 
Er wacht u op 5 november as. , tijdens de behandeling van de gemeentebegroting 2016 
e.v. , een zware taak gezien het bezuinigingsvoorstel dat dan voor u ligt. 
Wij stellen het op prijs dat u op 8 oktober a.s. ons de gelegenheid biedt te reageren op het 
voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders ook de rekenkamercommissie 
(met € 7.000) te korten op hun onderzoeksbudget van € 13.642  op jaarbasis.  
 
De rekenkamercommissie heeft begrip voor de overweging dat ook de gemeenteraad “in 
eigen vlees” moet snijden en niet alleen bezuinigingen “op anderen” van toepassing 
maakt. 
Echter …….. het voorstel, dat voor de rekenkamercommissie van een zeer forse omvang 
(ruim 50% !) is, betreft slechts ongeveer  0.015 %  van de begroting. 
Een bedrag dat voor de gemeenteraad als ’t ware als een zeer geringe post voor  de 
algemene reserve aangemerkt kan worden, maar voor de ondersteuning van diezelfde 
gemeenteraad van wezenlijk belang is.  
 
Onderstaand willen wij u nog enkele andere overwegingen meegeven, die de noodzaak 
van deze bezuiniging teniet kunnen doen, dan wel kunnen verminderen. 

 De rekenkamercommissie is voor de gemeenteraad het enige (structurele) middel 
met behulp waarvan gevoerd beleid getoetst kan worden en verbeterpunten 
zichtbaar worden gemaakt. Die optimalisering van het gemeentelijk beleid is de 
taakstelling van de rekenkamercommissie, hetgeen uiteindelijk de bevolking ten 
goede komt.  

 Het uitvoeren van een onderzoek (van gemiddelde omvang) per jaar vraagt aan 
onderzoekskosten € 12.000 à € 15.000. Een onderzoeksbudget van € 6.642 op 
jaarbasis ( na die bezuiniging van € 7.000) betekent dat er één onderzoek per 
twee jaar uitgevoerd kan worden en in geval van een groot onderzoek (bijv. naar 
de drie transities in 2017) slechts eens per drie jaar. Hierbij is het volgens de 
rekenkamercommissie een relevante herinnering dat per 2012 het 
onderzoeksbudget al met € 6.608 werd gekort. 

 Het uitvoeren van onderzoek door de leden van de rekenkamercommissie zelf (los 
gezien van hun opleiding en deskundigheid daarvoor ?)  kan hooguit in zeer 
geringe mate kostenbesparend zijn, omdat er dan ook een specifieke vergoeding 



aan die leden betaald moet worden. Tevens doet hierbij zich het problematische 
gegeven voor dat de rekenkamercommissieleden als het ware hun eigen 
werkgever zullen worden. 

 De rekenkamercommissie heeft per 2012 naar volle tevredenheid met het huidige 
budget kunnen functioneren en de gemeenteraad voorzien van relevante en 
gerespecteerde rapporten, waarmee de waarde van de commissie erkend is. 
Nogmaals een vermindering van het budget vraagt om het (in overleg met de 
fracties) bespreken van verwachtingen en taakstelling. 

 Het mogelijk bundelen van de rekenkamerfunctie met meerdere gemeenten heeft 
in de praktijk vaak tot gevolg (ook al eerder ervaren in Neder-Betuwe) dat de 
onderzoeksrapporten niet of slechts zeer ten dele aansluiten bij de wensen van de 
gemeenteraad. Dit betekent mogelijk wat minder geld voor veel slechtere 
resultaten. 

 In een voor u bekende brief d.d. 7 juli 2015 heeft minister Plasterk een actieplan 
gepresenteerd, waarin de noodzaak en het belang van een rekenkamerfunctie nog 
eens wordt benadrukt. Daarin wordt ook gesproken over een structurele en 
relevante budgetruimte. 
 

Al met al zal duidelijk zijn dat de voorgenomen bezuiniging voor de rekenkamer 
commissie (en uiteindelijk voor de gemeenteraad zelf ook) een uitermate lastig en 
beperkend effect zal hebben. 
Dit neemt niet weg, dat wanneer besloten wordt het bezuinigingsvoorstel te honoreren, 
wij als rekenkamercommissie ten behoeve van uw ondersteuning/advisering  het werk 
voor minder geld met onze volle aandacht en inspanning zullen blijven verrichten. 
 
Met een bij voorbaat dank voor uw aandacht op 8 oktober as. en een afgewogen 
besluitvorming op 5 november as. , 
 
een vriendelijke groet, namens de rekenkamercommissie, 
 
 
 
C.H. van Woerkom, voorzitter. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


