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Onderwerp: Verordening op de rekenkamercommissie Ridderkerk 2006 
 
1. Voorstel 
 
Vast te stellen de Verordening op de rekenkamercommissie Ridderkerk 2006, zoals deze ter visie 
ligt.  
 
2. Aanleiding 
 
Op advies van de rekenkamercommissie wordt voorgesteld om artikel 9 van de verordening op de 
rekenkamercommissie Ridderkerk 2005 aan te passen. In de verordening 2006 is ten opzicht van 
de verordening 2005 alléén artikel 9 gewijzigd. De wijziging maakt het mogelijk dat leden van de 
rekenkamercommissie een vergoeding kunnen krijgen indien zij onderzoekswerkzaamheden 
verrichten.  
 
3. Aspecten 
 
Onderzoeken van de rekenkamercommissie kunnen uitgevoerd worden door onderzoeksbureaus, 
ingehuurde/geleende ambtenaren, maar ook door de commissieleden zelf. Standpunt van de 
commissie is dat dit laatste niet de voorkeur heeft. Echter in het geval dat de commissie zich 
hiertoe genoodzaakt voelt, staat daar op dit moment géén vergoeding tegenover; deze 
werkzaamheden vallen niet onder de vergoeding voor het bijwonen van een vergadering 
(vacatieregeling). De rekenkamercommissie is van mening dat tegenover de onderzoeks-
werkzaamheden een vergoeding dient te staan. Ik ben van mening dat dat alleszins redelijk en 
billijk is. 
 
De grondslag van een vergoeding moet in verband met de rechtmatigheid in een verordening 
liggen. Artikel 9 van de verordening op de rekenkamercommissie Ridderkerk 2005 maakt het 
mogelijk dat de leden vergoedingen krijgen voor het bijwonen van de vergaderingen. Dit artikel 
regelt niet dat leden van de rekenkamercommissie een vergoeding kunnen krijgen voor 
onderzoekswerkzaamheden. Door artikel 9 van de verordening op dit punt te wijzigen, wordt dit wel 
mogelijk gemaakt.  
 
Net als bij de presentiegelden wordt voor de onderzoekswerkzaamheden aangesloten bij tabel IV 
van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden. Deze wordt jaarlijks door de minister van 
binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties geïndexeerd. De rekenkamercommissie is van mening 
dat een uurvergoeding van 60% van het maximumbedrag genoemd in tabel IV een redelijke 
vergoeding is. Dit bedrag komt overeen met gemeentelijke loonschalen 11 tot 13 voor 
werkzaamheden op universitair niveau. Het uurtarief voor de leden wordt thans dan € 38,66. 
 
Het zelf verrichten van onderzoeken of onderdelen van onderzoek door leden van de commissie 
levert voor de gemeente Ridderkerk financiële voordelen op. De vergoeding van 60% van tabel IV 
is aanzienlijk minder dan de kosten van bijvoorbeeld een extern bureau.  
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De vergoeding geldt niet voor raadsleden tevens lid van de rekenkamercommissie. Raadsleden 
mogen ten laste van de gemeente naast de raadsvergoeding geen andere vergoedingen 
ontvangen. De vergoeding geldt daarom alleen voor de “externe” leden van de commissie.  
 
Als leden van de rekenkamer voor onderzoekswerkzaamheden een vergoeding ontvangen, 
moeten ze die zelf uitvoeren. Deze werkzaamheden mogen ze niet uitbesteden.  
 
4. Aanpak/Uitvoering 
 
Voordat de werkzaamheden beginnen stelt de commissie een onderzoeksopdracht vast. Hierin zijn 
de werkzaamheden en het aantal uren vastgesteld. De kosten van de onderzoekswerkzaamheden 
worden vergoed op basis van de opgave van het aantal gemaakte uren. Achteraf worden deze 
uren gerelateerd aan het aantal uren dat vóóraf in de onderzoeksopdracht van het betreffende 
onderzoek door de commissie is vastgesteld. De commissie stelt achteraf het totale aantal uren en 
de totale vergoeding vast, pas daarna wordt tot uitbetaling overgegaan. 
 
Artikel 9 komt te luiden als volgt: 
 
Artikel 9: Vergoeding voor werkzaamheden van de externe leden van de 
rekenkamercommissie  
1. De externe leden ontvangen voor het bijwonen van de vergaderingen van de 

rekenkamercommissie een vergoeding ten bedrage van 200 % van het maximumbedrag 
genoemd in tabel IV van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden. De externe 
voorzitter ontvangt voor het bijwonen van vergaderingen van de rekenkamer een vergoeding 
ten bedrage van 250 % van het maximumbedrag. 

2. De externe leden kunnen voor verrichte onderzoekswerkzaamheden t.b.v. de 
rekenkamercommissie Ridderkerk een uurvergoeding ontvangen van 60% van het 
maximumbedrag genoemd in tabel IV van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden. 

3. De vergoeding genoemd in het eerste en tweede lid komt ten laste van het budget voor de 
rekenkamercommissie.  

 
5. Kosten/Opbrengsten/Dekking 
 
De vergoedingen van de onderzoekswerkzaamheden komen ten laste van het budget van de 
rekenkamercommissie. 
 
 
De griffier, 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Behandeld in de commissie(s) 
Behandeld in de raad d.d.  
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