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Onderwerp: Onderwerp: Onderwerp: Onderwerp:     

Wijziging verordening en samenwerkingsovereenkomst rekenkamercommissie 

 

 

Wij stellen voorWij stellen voorWij stellen voorWij stellen voor    

1. de gewijzigde Verordening Rekenkamercommissie Hillegom, Lisse en 

Noordwijkerhout vast te stellen; 

2. het college te verzoeken de gewijzigde Samenwerkingsovereenkomst 

Rekenkamercommissie aan te gaan; 

3. in de begroting 2012 € 3.500,- meer op te nemen ten behoeve van de 

rekenkamercommissie, ten laste van het begrotingsresultaat. 

 

Bestaand kader/doelstelling: Bestaand kader/doelstelling: Bestaand kader/doelstelling: Bestaand kader/doelstelling:     

Gemeentewet art.81oa 

Verordening Rekenkamercommissie Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout (2007) 

Samenwerkingsovereenkomst rekenkamercommissie (2007) 

 

Inleiding:Inleiding:Inleiding:Inleiding:    

In de loop van dit jaar is er met de gemeenten Lisse en Noordwijkerhout en in het 

presidium, gesproken over bezuiniging op de rekenkamercommissie. Onze 

partnergemeenten in de rekenkamercommissie hebben beide een bezuinigingsbesluit 

genomen. U hebt, bij de Kadernota 2012, besloten de gemiddelde onderschrijding 

van het budget met ingang van 2012 op het budget voor de rekenkamercommissie  

in mindering te brengen. Dit alles maakt een wijziging van de samenwerkings-

overeenkomst met Lisse en Noordwijkerhout noodzakelijk. In samenhang hiermee 

leggen wij ook een wijziging van de Verordening op de rekenkamercommissie 

Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout (hierna: verordening) aan u voor. 

De bedragen 

In 2007 is bepaald dat de drie gemeenten elk € 1,- per inwoner (geïndexeerd) aan het 

budget van de rekenkamercommissie bijdragen. Daarnaast delen zij, naar rato van 

het inwonertal, de kosten van het secretariaat. De bijdrage 2011 van Hillegom 

bedraagt in totaal € 34.500,-. 

U hebt bij de Kadernota 2012 een bedrag van € 10.000,- als onderschrijding 

aangemerkt. In de in behandeling zijnde Programmabegroting is deze gekort op het 

budget, zodat voor 2012 € 24.500,- is begroot. Nadien is gebleken dat deze 

onderschrijding mede is ontstaan doordat de gemeente Lisse per abuis de 

R
A
A
D
S
V
O
O
R
S
T
E
L
 

R
A
A
D
S
V
O
O
R
S
T
E
L
 

R
A
A
D
S
V
O
O
R
S
T
E
L
 

R
A
A
D
S
V
O
O
R
S
T
E
L
     

GEMEENTE HILLEGOMGEMEENTE HILLEGOMGEMEENTE HILLEGOMGEMEENTE HILLEGOM    
Hoofdstraat 115, 2181 EC Hillegom  TTTT    14 0252 

Postbus 32, 2180 AA Hillegom FFFF    0252 - 537 290 

 EEEE    info@hillegom.nl 

 IIII    www.hillegom.nl 

 



 

  2 

secretariaatskosten onvolledig aan ons heeft doorbelast. Dit wordt met ingang van 

2011 gecorrigeerd. De werkelijke onderschrijding komt daarmee circa € 2.000,- lager 

uit. 

Noordwijkerhout heeft besloten de bijdrage met ingang van 2012 terug te brengen 

tot € 0,61per inwoner. De gemeente Lisse beperkt hem tot € 0,89. 

Wij stellen u voor hetzelfde bedrag per inwoner beschikbaar te stellen als de 

gemeente Lisse. Dit betekent voor 2012 een bijdrage van € 28.000,- inclusief de 

kosten voor het secretariaat. Dit is nog altijd € 6.500,- lager dan in 2011. 

Aantal externe leden 

Door het vertrek van een van de externe leden is in juli een vacature ontstaan. De 

rekenkamercommissie heeft zelf aangegeven dat vervulling hiervan niet noodzakelijk 

is. Door de vacature niet te vervullen wordt een deel van de budgetverlaging 

opgevangen en wordt het onderzoeksbudget gespaard. 

Wij stellen voor het aantal externe leden tot twee te beperken en dus de verordening 

op dit punt te wijzigen. 

 

Argumenten:Argumenten:Argumenten:Argumenten:    

1. Wij zien de meerwaarde van een gezamenlijke rekenkamercommissie en willen 

die niet verliezen vanwege bezuinigingen. 

2. Voor € 0,61 per inwoner kan de rekenkamercommissie tenminste één 

onderzoek per jaar doen, voor de drie gemeenten gezamenlijk. Met de hogere 

bijdrage van Lisse en Hillegom zal zij voor die twee gemeenten extra onderzoek 

doen.  

3. Door eenzelfde bijdrage per inwoner te leveren als Lisse blijft de regeling 

uitvoerbaar. 

4. Omdat niet de raad, maar het college bevoegd is tot het aangaan van 

overeenkomsten, moet het college verzocht worden de gewijzigde 

samenwerkingsovereenkomst te sluiten. 

 

Financiële dekking:Financiële dekking:Financiële dekking:Financiële dekking:    

Het terugdraaien van de vermindering van het budget voor € 3.500,- wordt ten laste 

gebracht van het begrotingsresultaat. Daarbij merken wij op dat € 2.000,- hiervan 

voortkomt uit het corrigeren van het onderschrijdingsbedrag. 

 

Urgentie:Urgentie:Urgentie:Urgentie:    

Om de nieuwe verordening en samenwerkingsovereenkomst per 1-1-2012 te laten 

ingaan moet de raad uiterlijk 15 december 2011 een besluit nemen en het college 

voor het eind van het jaar. 

 

namens het presidium, 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan J. Broekhuis  

griffier voorzitter 

 


