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Nr. Z-18-067884 

Status AANGENOMEN 

 
VOOR: CDA-BBH (12) 

TEGEN: GL-Bloeiend H-VVD (4, de dames Dijkshoorn(BlH) en Ringelberg (VVD) waren afwezig) 

De heer Boschma (D66) was afwezig 

 

Amendement voor de vergadering van de raad van 21 februari 2019 

 

Agendanummer: 9 

 

 

Onderwerp: Verhoging budget Rekenkamercommissie Hillegom en Lisse 

 

 

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: 

 

In het conceptbesluit de punten 1 t/m 4 te vervangen door 

1. het onderzoeksbudget van de nieuw gevormde rekenkamercommissie van Hillegom 

en Lisse vooralsnog te handhaven op €0,89 per inwoner; 

2. de ambtelijke ondersteuning van de rekenkamercommissie vooralsnog te 

handhaven op 10 uur in de week en daarvoor €3.515,- aan het budget toe te 

voegen ter compensatie van het uittreden van Noordwijkerhout; 

3. de budgettaire gevolgen voor de gemeente Hillegom, inhoudende een structurele 

verhoging van het bestaande budget voor ambtelijke ondersteuning, te regelen bij 

vaststelling van de eerste tussentijdse rapportage 2019; 

4. het college te verzoeken de Samenwerkingsovereenkomst Rekenkamercommissie 

Hillegom en Lisse 2019 aan te gaan met wijziging van de artikelen 2 lid 2 en 3 lid 1, 

overeenkomstig de punten 1 en 2 van dit raadsbesluit.  

 

Toelichting: 

Ondergetekenden hebben kennis genomen van de evaluatie en het advies van de 

rekenkamercommissie Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout. Ondergetekenden voelen 

zich betrokken bij de rekenkamercommissie en onderkennen het belang van 

onafhankelijk onderzoek. Het wegvallen van de bijdrage van Noordwijkerhout is reden 

om het budget voor ambtelijke ondersteuning op te hogen, zodat deze op 10 uur 

gehandhaafd kan blijven. In afwachting van het wetsvoorstel van minister Ollongren dat 

moet leiden tot een versterking van de positie van de lokale rekenkamers willen 

ondergetekenden het onderzoeksbudget vooralsnog ongewijzigd laten, om de 

structurele uitgaven op dit moment niet verder op te laten lopen. 

 

Hillegom, 21 februari 2019 

 

Namens de fracties van  

CDA, BBH, 

J. Zwaan F.J.M. Evers 


