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ONDERWERP
Wijzigen omvang rekenkamer en vergoeding leden.
AANLEIDING EN DOELSTELLING
Op 30 oktober 2013 heeft u besloten tot 1 november 2014 niet te voorzien in de vacature binnen
de rekenkamer, als proef gedurende de periode van 1 november 2013 tot 1 november 2014 de
omvang van de rekenkamer te bepalen op 2 personen, de heer van Drunen gedurende deze
periode aan te wijzen als voorzitter en de vergoeding van het niet ingevulde derde lid gedurende
deze periode te verdelen over voorzitter en lid.
PROBLEEMSTELLING
Bij uw besluit is aangegeven dat de proef voor afloop van het proefjaar zal worden geëvalueerd om
hieraan al dan niet een definitieve vorm te geven en zonodig dit te formaliseren in de verordening
op de rekenkamer.
OPLOSSINGSRICHTINGEN
De proef is inmiddels geëvalueerd. Op 8 oktober jl. is door het Fractievoorzittersoverleg met de
rekenkamer een evaluatiegesprek gevoerd. Een verslag hiervan ligt op de gebruikelijke wijze voor
u ter inzage. Het Fractievoorzittersoverleg is over het algemeen tevreden over het functioneren
van de rekenkamer en de proef en stelt daarom voor een definitieve vorm hieraan te geven en een
en ander te formaliseren in de verordening op de rekenkamer.
COMMUNICATIE
De rekenkamer zal van uw raadsbesluit schriftelijk op de hoogte worden gebracht.
EVALUATIE
Jaarlijks voert het Fractievoozittersoverleg een evaluatiegesprek met de rekenkamer.
ADVIES RAADSCOMMISSIE
PM
VOORSTEL FRACTIEVOORZITTERSOVERLEG
1. De omvang van de rekenkamer met ingang van 1 november 2014 te bepalen op 2 externe leden
(1 voorzitter en 1 lid).
2. De heer van Drunen met ingang van 1 november 2014 voor de resterende periode als
rekenkamerlid te benoemen tot voorzitter.
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3. De vergoeding van het niet meer in te vullen derde lid te verdelen over voorzitter en lid.
4. De verordening op de rekenkamer Weert aan te passen zoals gearceerd in bijgevoegde
verordening.
Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.
Het Fractievoorzittersoverleg
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RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Weert,
gezien het voorstel van het Fractievoorzittersoverleg van 5 november 2014;

besluit:
1. De omvang van de rekenkamer met ingang van 1 november 2014 te bepalen op 2 externe leden
(1 voorzitter en 1 lid).
2. De heer van Drunen met ingang van 1 november 2014 voor de resterende periode als
rekenkamerlid te benoemen tot voorzitter.
3. De vergoeding van de niet meer in te vullen derde lid te verdelen over voorzitter en lid.
4. De verordening op de rekenkamer Weert aan te passen zoals gearceerd in bijgevoegde
verordening.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 26 november 2014.
De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans

