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Harmonisatie Verordening Rekenkamer

Het presidium stelt de raad voor het volgende te besluiten:
1. de Verordening op de Rekenkamer gemeente Nieuwkoop 2009 vast te stellen
2. deze verordening op 1 januari 2009 in werking te laten treden

Presidium

E.R. van Holthe
griffier

F. Buijserd
Voorzitter

Toelichting
Inleiding
De gemeente heeft op basis van de Wet Ahri twee jaar de tijd om zaken te harmoniseren.
De drie verordeningen uit de voormalige gemeenten Nieuwkoop, Liemeer en Ter Aar zijn
destijds inhoudelijk op elkaar afgestemd. Dit moest ook omdat toen al is gestart met een
gezamenlijke rekenkamer. De verordeningen moeten nu geharmoniseerd worden tot een
verordening.
Beoogd effect
Één verordening per 1 januari 2009 om zodoende te voldoen aan de Wet Ahri.
Argumenten:
1.1 Samenstelling Klankbordgroep is uit één gemeenteraad
In de drie oude verordeningen stond dat er per gemeenteraad twee raadsleden zitting
zouden nemen in de klankbordgroep. Dit is in de huidige werkwijze al aangepast naar
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maximaal één lid per fractie. Daarbij is geen onderscheid gemaakt naar raadslid of
fractieassistent. Zie artikel 1 lid e en artikel 7 lid 4.
2.1 Hoogte vergoeding wordt bepaald door één gemeenteraad
In de drie oude verordeningen stond in artikel 6 de hoogte van de vergoeding voor de
werkzaamheden van de directeur van de rekenkamer werd bepaald door de drie raden
afzonderlijk.
3.1 Intrekking oude verordeningen
Nu er een nieuwe verordening wordt vastgesteld moeten de drie oude verordeningen uit
2005 worden ingetrokken.
4.1 Samenstelling rekenkamer
Voor de helderheid is aan artikel 2 lid 1 toegevoegd dat de rekenkamer één lid heeft die
tevens directeur is.

Achterliggende stukken die ter inzage liggen
•
•

Een van de oude verordeningen van de Rekenkamer uit 2005
Verordening Rekenkamer 2009 met de wijzigingen aangegeven in geel.

Advies meningsvormende raad
Wordt ingevuld door de griffie
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