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Geadviseerd besluit
1. Vast te stellen de Verordening op de Rekenkamer Ridderkerk 2022

2. In te stellen de Rekenkamer Ridderkerk

3. Tot lid van de Rekenkamer Ridderkerk te benoemen, voor de wettelijke termijn van 6 jaar:
a. de heer J.J. Démoed
b. de heer W. de Lange

4. Tot voorzitter van de Rekenkamer Ridderkerk te benoemen, voor de duur van zijn lidmaatschap, de 
heer J.J. Démoed

5. Een selectiecommissie in te stellen bestaande uit de raadsleden mevrouw P. de Wolff - ter Beek en 
de heer M. J. Borst en de voorzitter van de rekenkamer, bijgestaan door de (plaatsvervangend) 
griffier, die de raad een voordracht zal doen voor de benoeming van een nieuw lid.
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Raadsvoorstel
Inleiding
Naar verwachting treedt op 1 januari 2023 de Wet versterking decentrale rekenkamers in werking. 
Deze wet is gebaseerd op de overweging dat het voor de versterking van het decentrale 
rekenkameronderzoek wenselijk is de rekenkamerfunctie voor gemeenten en provincies af te schaffen 
en de bevoegdheden van de rekenkamers uit te breiden met betrekking tot overheidsdeelnemingen en 
inkooprelaties die goederen en diensten leveren die betrekking hebben op de uitvoering van een 
publieke taak. Daartoe wordt o.a. de Gemeentewet gewijzigd.
Ridderkerk heeft op dit moment de rekenkamerfunctie ingevuld in de vorm van een 
rekenkamercommissie. Deze moet vervangen worden door een rekenkamer. Daartoe dient een 
nieuwe verordening te worden vastgesteld, dient de rekenkamer te worden ingesteld en dienen leden 
van deze rekenkamer te worden benoemd.
Omdat voorzien moet worden in de vervulling van een vacature in de rekenkamercommissie, wordt 
vooruitlopend op de wettelijke verplichting nu al overgegaan tot de instelling van een rekenkamer. Bij 
de werving van een nieuw lid kan dan al worden uitgegaan van het hebben een rekenkamer.

Beoogd effect
Het voldoen aan de Wet versterking decentrale rekenkamers, die naar verwachting 1 januari 2023 in 
werking zal treden. Het wetsvoorstel is door de Eerste Kamer en het wachten is op het Koninklijk 
Besluit met de datum van inwerkingtreding.
Sollicitanten hebben hiermee al inzicht en zekerheid hoe Ridderkerk haar rekenkamer heeft ingericht.

Relatie met beleidskaders
N.v.t.

Argumenten
1.1. Hiermee wordt voldaan aan de Wet versterking decentrale rekenkamers, die naar verwachting 1 
januari 2023 in werking zal treden.
De voorgestelde verordening regelt minder dan de huidige verordening. Reden is dat de 
Gemeentewet (thans al) veel over de rekenkamer regelt. Voor de invulling van de rekenkamerfunctie 
(rekenkamercommissie) moest een aantal zaken geregeld worden bij verordening. De Gemeentewet 
bevat o.a. regels over wanneer de raad een lid van de rekenkamer op non-actief kan stellen, wanneer 
de raad  een lid ontslaat en wat onverenigbare functies zijn.
2.1 Het nieuwe artikel 81a Gemeentewet bepaalt dat de raad een rekenkamer instelt.
3.1 De rekenkamer dient te worden bemenst
Nu de rekenkamercommissie wordt opgeheven en een rekenkamer wordt ingesteld, moeten de 
huidige leden tot lid van de rekenkamer worden benoemd. Zij zullen een benoeming aanvaarden.
 Een (her)benoeming geldt voor de wettelijke termijn van 6 jaar. Daarom ook het voorstel voor een 
benoeming van 6 jaar. Gelet op hun huidige benoemingsperiode hebben de heren Démoed en De 
Lange laten weten dat zij hun ontslag zullen indienen per respectievelijk 11 december 2027 en 11 
december 2025.
Beide heren zullen op grond van het bepaalde in artikel 81g Gemeentewet in uw raad de eed of de 
verklaring en belofte afleggen.
Vooralsnog wordt gekozen voor een bemensing van drie personen. Voor één lid is er een vacature. 
De wervingsprocedure daarvoor wordt gestart.
4.1 Hiermee beslist de raad wie voorzitter is van de rekenkamer
 Op grond van artikel 81c, tweede lid, Gemeentewet, benoemt de raad uit de leden de voorzitter, als 
de rekenkamer uit twee of meer leden bestaat.
 De heer Démoed is thans voorzitter van de rekenkamercommissie.
5.1 Hiermee is beslist wie de raad een voordracht zal doen voor de benoeming van een nieuw lid
De raad dient een nieuw (derde) lid van de rekenkamer te benoemen. Het voorstel is uit uw midden 
een selectiecommissie te benoemen die de sollicitatiegesprekken zal voeren en uw raad een 
voordracht tot benoeming zal doen.

Overleg gevoerd met
De rekenkamercommissie Ridderkerk
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Kanttekeningen
N.v.t.

Uitvoering/vervolgstappen
De benoemde leden krijgen bericht van hun benoeming en de selectiecommissie begint met haar 
werkzaamheden.

Evaluatie/monitoring
N.v.t.

Financiën
In de begroting 2023 is een budget opgenomen voor de werving van een nieuw lid. Een deel van de 
kosten wordt mogelijk dit jaar al gemaakt.

Juridische zaken
N.v.t.

Duurzaamheid
N.v.t.

Communicatie/participatie na besluitvorming
Zoals voor het personeelsbeleid geldt, kan een ieder solliciteren (met uitzondering van personen die 
ook een bepaalde andere functie hebben).

Het presidium,

de griffier, de voorzitter,

mr. J.G. van Straalen mw. A. Attema

 

Bijlagen
1. Verordening rekenkamer Ridderkerk 2022.pdf  
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CONCEPT RAADSBESLUIT

Gemeenteraad:
24 november 2022

Zaaknummer:
625573

Onderwerp:
Rekenkamer Ridderkerk 2022

:

gelezen het voorstel van het presidium,

gelet op 

art. 81 Gemeentewet

BESLUIT:

1. Vast te stellen de Verordening op de Rekenkamer Ridderkerk 2022

2. In te stellen de Rekenkamer Ridderkerk

3. Tot lid van de Rekenkamer Ridderkerk te benoemen, voor de wettelijke termijn van 6 jaar:
a. de heer J.J. Démoed
b. de heer W. de Lange

4. Tot voorzitter van de Rekenkamer Ridderkerk te benoemen, voor de duur van zijn lidmaatschap, de 
heer J.J. Démoed

5. Een selectiecommissie in te stellen bestaande uit de raadsleden mevrouw P. de Wolff - ter Beek en 
de heer M. J. Borst en de voorzitter van de rekenkamer, bijgestaan door de (plaatsvervangend) 
griffier, die de raad een voordracht zal doen voor de benoeming van een nieuw lid.


