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ONDERWERP
Wijzigen omvang rekenkamer en vergoeding leden gedurende een proefperiode van één jaar.
AANLEIDING EN DOELSTELLING
In juni 2013 is de heer Van Vugt vertrokken als voorzitter van de rekenkamer Weert. De twee
overgebleven leden hebben een strategische notitie opgesteld op welke manier zij verder de
rekenkamerfunctie voor de gemeente Weert willen invullen. Ze stellen daarin voor de rekenkamer
voortaan te laten bestaan uit twee leden. In de strategische notitie wordt aangegeven dat de
rekenkamer extra activiteiten wil ontplooien onder andere door het intensiveren van de begeleiding
door de rekenkamer bij onderzoeken (hetgeen de kwaliteit zal verbeteren). Omdat de inzet van de
twee leden daardoor wel groter zal worden stelt de rekenkamer voor de vergoeding van het derde
lid te verdelen over voorzitter en lid.
OPLOSSINGSRICHTINGEN
De verordening op de rekenkamer bepaalt dat de rekenkamer uit drie personen bestaat, regelt de
vergoeding voor deze personen en bepaalt verder dat de raad binnen 12 weken voorziet in een
vacature binnen de rekenkamer (respectievelijk de artikelen 2, 7 en 4 van de verordening). Het
Fractievoorzittersoverleg wil medewerking verlenen aan het voorstel van de rekenkamer en
gedurende een proefperiode van één jaar afwijken van deze artikelen. Gedurende het proefjaar zal
daarom niet worden overgegegaan tot het voorzien in de vacature. De verordening zal vooralsnog
niet worden aangepast, maar pas indien blijkt dat de proef kan worden omgezet in een structurele
regeling. De heer Van Drunen fungeert thans door het wegvallen van de voorzitter als
plaatsvervanger. Voorgesteld wordt de heer Van Drunen voor het proefjaar aan te wijzen als
voorzitter.
COMMUNICATIE
De leden van de rekenkamer dienen van dit raadsbesluit op de hoogte te worden gebracht waarbij
benadrukt wordt dat na 1 november 2014 geen rechten aan dit besluit kunnen worden ontleend en
dan mogelijk een terugval plaatsvindt naar de oorspronkelijke vergoeding.
EVALUATIE
De proef dient voor afloop van het proefjaar te worden geëvalueerd zodat tijdig een besluit kan
worden genomen over het al dan niet geven van een definitieve vorm hieraan. De strategische
notitie van de rekenkamer van 4 juni 2013, welke op de gebruikelijke manier voor u ter inzage ligt,
kan als hulpmiddel bij deze evaluatie dienen. Wordt de proef doorgezet wordt een en ander
geformaliseerd in de verordening. Mocht de proef niet doorgezet worden wordt teruggekeerd naar
de oorspronkelijke situatie. Dit houdt in dat alsnog in de vacature van het derde lid wordt voorzien
en dat de zittende leden terugvallen in hun oorspronkelijke vergoeding.
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1.Tot 1 november 2014 niet te voorzien in de vacature binnen de rekenkamer.
2. De omvang van de rekenkamer van 1 november 2013 tot 1 november 2014 te bepalen op 2
personen.
3. De heer Van Drunen gedurende deze periode aan te wijzen als voorzitter.
4. De vergoeding van het niet ingevulde derde lid gedurende deze periode te verdelen over
voorzitter en lid.
Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.
Het Fractievoorzittersoverleg,
Fractie VVD,
H. Peters

Fractie CDA,
H. Stals

Fractie Weert Lokaal,
L. Kusters

Fractie SP,
J. Goubet

Fractie D66,
M. Stokbroeks

Fractie Egging,
A. Egging

Fractie PvdA,
F. Kadra
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RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Weert,
gezien het voorstel van het Fractievoorzittersoverleg van 10 september 2013;

besluit:
1.Tot 1 november 2014 niet te voorzien in de vacature binnen de rekenkamer.
2. De omvang van de rekenkamer van 1 november 2013 tot 1 november 2014 te bepalen op 2
personen.
3. De heer Van Drunen gedurende deze periode aan te wijzen als voorzitter.
4. De vergoeding van het niet ingevulde derde lid gedurende deze periode te verdelen over
voorzitter en lid.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 30 oktober 2013.
De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans

