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Uitvoering motie 'extra budget rekenkamer'

De commissie sleutelprojecten stelt de raad voor het volgende te besluiten:
1. De rekenkamer Nieuwkoop te verzoeken om in 2012 gedurende het proces van de
"Heroverwegingen Sleutelprojecten" te toetsen op financiële en maatschappelijke
doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid.
2. Als dekking voor deze toetsing het budget voor raadsonderzoek in 2012 van
€ 10.000 gebruiken.
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Toelichting
Inleiding
In de besluitvormende raadsvergadering van 24 mei 2012 heeft de gemeenteraad in
meerderheid een motie bij raadsvoorstel 2012-066 (opheffen commissie deskundigen
sleutelprojecten) aangenomen om budget beschikbaar te stellen zodat de rekenkamer de
raad pro-actief kan adviseren bij de heroverwegingen sleutelprojecten. Een motie is
slechts een verzoek of een uitspraak van de raad. Om de uitgaven voor dit aanvullend
onderzoek rechtmatig te laten zijn is een raadsbesluit nodig. Daarom ligt nu een
raadsvoorstel voor met dezelfde strekking als de motie.
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Kader / Eerdere besluiten
Op 16 juli 2009 heeft de raad bij de vaststelling van de structuurvisie deel 1 een motie
aangenomen om een commissie deskundigen sleutelprojecten in het leven te roepen om
de raad te adviseren. Deze commissie is op 31 maart 2011 benoemd en beëdigd door de
raad. Op 24 mei 2012 is deze commissie door de raad opgeheven.
Desondanks houdt de raad behoefte om geadviseerd te worden over dit onderwerp. Bij
de 'heroverwegingen sleutelprojecten' wordt daarom in 2012 de rekenkamer benaderd.
Beoogd effect
De raad voorzien van een instrument om raadsbesluiten over de heroverwegingen
sleutelprojecten goed te kunnen beoordelen.
Voorgestelde besluiten / Argumenten:
1.1 Doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid zijn de drie taken van de
rekenkamer die in art. 182 van de gemeentewet worden genoemd.
Kanttekeningen:
1.1 Een rekenkamer onderzoekt over het algemeen niet gedurende het proces met het
oogmerk de raad te adviseren over een nog te nemen raadsbesluit. In de regel
adviseren zij achteraf over de wijze waarop een raadsbesluit is uitgevoerd.
1.2 Indien later een rekenkameronderzoek naar de sleutelprojecten wordt uitgevoerd,
bestaat het risico dat dezelfde rekenkamer de raad hierover ook achteraf over
adviseert. In Nieuwkoop is de Rekenkamer per 1 januari 2010 voor een periode van
twee jaar benoemd. Deze periode is in 2012 met nog eens twee jaar verlengd. Vanaf
2014 kan mogelijk een andere rekenkamer zich over de sleutelprojecten buigen.
2.1 Op basis van art. 155f van de gemeentewet heeft het college een bedrag opgenomen
in de concept begroting 2012 voor een raadsonderzoek. De raad heeft dit budget bij
de vaststelling van de begroting ongemoeid gelaten. Door dit budget te benutten voor
een rekenkameradvies is er geen budget voor een raadsonderzoek in 2012 meer
over.
Financiële / Personele / Juridische consequenties
In 2012 is er geen budget voor een raadsonderzoek meer beschikbaar
Achterliggende stukken die ter inzage liggen
De op 24 mei 2012 aangenomen motie 'extra budget rekenkamer'
Advies meningsvormende raad commissie sleutelprojecten
Dit voorstel is niet in een meningsvormende raad besproken, maar wel in de commissie
sleutelprojecten van 6 juni 2012. Daar gaf de griffier aan gesproken te hebben met de
rekenkamerdirecteur. Die zei dat het dit type onderzoek vooraf (ex ante) past binnen het
werk van de rekenkamer. Hij heeft wel, net als bij al zijn andere onderzoeken, behoefte
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aan een delegatie raadsleden die met hem de opdracht kan aanscherpen en bij wie hij
kan spiegelen.
Daarnaast bracht Jan de Jong is dat zij het besluitpunt 1 van het raadsvoorstel als volgt
willen aanpassen: "Vanuit de raad een begeleidingscommissie van 3 raadsleden te
benoemen met als opdracht de onderzoeksopdracht voor een aan te zoeken externe
partij nader te formuleren, de opdracht voor het onderzoek aan een externe partij te
verstrekken en de rapportage van deze externe partij te begeleiden." Daarbij opmerkend
dat het niet op voorhand vaststaat dat de rekenkamer de externe partij is die het
onderzoek gaat uitvoeren.
Afgesproken is het raadsvoorstel ongewijzigd in te dienen en dat als partijen het
raadsvoorstel willen wijzigen, zij dit via een amendement kunnen doen.
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