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Nr. Z-18-067884 

Status Niet in stemming gebracht 

 

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 te verhogen van €0,89 naar €1,25 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 met in totaal €11.809,- (€8.294,- voor 

onderzoek plus €3.515,- voor ambtelijke ondersteuning) te regelen bij vaststelling 

van de eerste tussentijdse rapportage 2019;  

4. het college te verzoeken op basis van dit besluit de Samenwerkingsovereenkomst 

Rekenkamercommissie Hillegom en Lisse 2019 aan te gaan.  

 

Toelichting: 

Gehoord de beraadslagingen is er in de raad grote waardering voor de rol van de 

rekenkamercommissie en wordt het belang voor de onafhankelijkheid van onderzoek 

raadsbreed onderkend. Met het wegvallen van de bijdrage uit Noordwijkerhout is er 

gegronde reden tot het verhogen van de bijdrage van Hillegom.  

Met de verhoging naar €1,25 per inwoner, zoals door de rekenkamercommissie 

voorgesteld, sluit Hillegom aan bij het gemiddelde van kleine gemeentes in Nederland. 

Het onderzoeksbudget van de rekenkamercommissie zakt hierdoor, ondanks het 

uittreden van Noordwijkerhout, niet. Hierdoor kan de onderzoekscapaciteit en 

onafhankelijkheid van de rekenkamercommissie op niveau blijven.  

In afwachting van het aanstaande wetsvoorstel van Minister Ollongren maakt de raad 

even pas op de plaats inzake de gewenste uitbreiding van de ambtelijke ondersteuning.  

Om de ambtelijke ondersteuning op het bestaande niveau te houden wordt de bijdrage 

aan de ambtelijke ondersteuning door Hillegom met €3.515,- verhoogd. 

 

Hillegom, 21 februari 2019 

Namens de fracties van 

 

GroenLinks,  Bloeiend Hillegom,  VVD, 

D. van Egmond A. Heemskerk-Rekké  I.B. Buijck 


