Raadsvoorstel
AGENDAPUNT NO.
Voorstel tot continueren huidige samenwerking
rekenkamercommissie en herbenoemen lid en
plv-lid van de Rekenkamercommissie

AAN DE RAAD

Samenvatting
Voorgesteld wordt de huidige samenwerking en organisatie van de rekenkamercommissie
(directeursmodel) te continueren.
Tevens wordt voorgesteld de heer Dr. I (Igno) Pröpper met terugwerkende kracht (17 september
2015) te herbenoemen als lid/directeur van de rekenkamercommissie AOGW voor de duur van drie
jaar en de heer ing. P. (Peter) Struik MBA met terugwerkende kracht (17 september 2015) te
herbenoemen als plaatsvervangend lid van de rekenkamercommissie AOGW voor de duur van drie
jaar.

Inleiding
De raden van de drie gemeenten (Aalten, Winterswijk en Oost-Gelre) hebben in het voorjaar van
2013 hun samenwerkingsovereenkomst aangepast en heeft elke raad zijn (gelijkluidende)
‘Verordening op de gemeentelijke rekenkamercommissie 2013’ vastgesteld.
Afgesproken is dat na 2 jaar een evaluatie zal plaatsvinden. Deze evaluatie is in het eerste kwartaal
van 2016 afgerond. Kortheidshalve verwijzen wij u naar de evaluatie die als bijlage bij dit
raadsvoorstel is toegevoegd.

Beschrijving beleidsterrein inclusief toepasselijke regelgeving
De herbenoeming vindt plaats op grond van artikel 3 van de “Verordening op de gemeentelijke
rekenkamercommissie 2013”.

Inhoudelijke toelichting op het voorstel
In het voorjaar van 2012 vond een evaluatie plaats met betrekking tot het functioneren van de
gemeenschappelijke rekenkamercommissie van Aalten, Oost Gelre en Winterswijk. Naar aanleiding
van die evaluatie zijn de kaders vastgesteld voor de zogenaamde ‘rekenkamercommissie nieuw stijl’.
De belangrijkste onderdelen van dat nieuwe kader waren de introductie van het directeursmodel en
het beperken van het jaarlijkse budget tot € 0,50 per inwoner per jaar. Vervolgens hebben de raden
van de drie gemeenten in het voorjaar van 2013 hun samenwerkingsovereenkomst aangepast en
heeft elke raad zijn (gelijkluidende) ‘Verordening op de gemeentelijke rekenkamercommissie 2013’
vastgesteld.
Het nieuwe directeursmodel houdt in dat de gezamenlijke rekenkamercommissie nog slechts bestaat
uit één lid, de directeur. Ook is er een plaatsvervangend lid. In de raadsvergadering van 17
september 2013 is de heer Igno Pröpper benoemd tot directeur van de rekenkamercommissie. Peter
Struik is benoemd als plaatsvervangend directeur. Beiden zijn verbonden aan het Bureau
Partners+Pröpper. De benoeming vond plaats voor een periode van 2 jaar. Bij de start van de nieuwe
directeur is afgesproken na twee jaar een evaluatie uit te voeren.
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Als intermediair tussen rekenkamercommissie en de raden functioneert een werkgroep, bestaande uit
twee raadsleden per deelnemende gemeente.
Binnen de werkgroep is afgesproken de evaluatie uit te voeren langs de volgende sporen:
1 de drie gemeenten evalueren elk afzonderlijk het functioneren van de Rekenkamercommissie;
2 de werkgroep evalueert het samenspel met de Rekenkamercommissie;
3 de directeur Rekenkamercommissie voert een zelfevaluatie uit.
De evaluatie is in het eerste kwartaal van 2016 afgerond.
Beoogd(e) effect(en)
•
•

Invulling gegeven aan de wettelijke verplichting tot het hebben van een
rekenkamer(functie).
Door de herbenoeming van het lid en het plaatsvervangend lid is de bemensing van de
rekenkamercommissie AOGW en de continuïteit gewaarborgd.

Argumenten
1. De deelnemers aan de evaluatie zijn tevreden met de huidige samenwerking en organisatie van de
rekenkamercommissie.
Uit de conclusies van de evaluatie kan worden opgemaakt dat de drie gemeenten overwegend
positief zijn over de huidige samenwerking en organisatie van de rekenkamercommissie.
Vanzelfsprekend zijn er ook verbeterpunten geconstateerd. Zie hiervoor de evaluatie
2. De huidige directeur van de rekenkamercommissie, de heer Igno Pröpper, functioneert naar
tevredenheid.
De deelnemers aan de evaluatie en in het bijzonder de werkgroep zijn tevreden over de
samenwerking met de rekenkamercommissie en de kwaliteit van de rekenkameronderzoeken. Ook
de directeur van de rekenkamercommissie is tevreden over het samenspel met de werkgroep, de
gemeenteraden en de colleges/ambtelijke organisaties. Hij gaat dan ook graag door voor een
volgende periode.
In tegenstelling tot hetgeen in de ‘Verordening op de gemeentelijke rekenkamercommissie 2013’
wordt bepaald, stelt de werkgroep voor om het lid en het plaatsvervangend lid van de
rekenkamercommissie te benoemen voor een periode van drie jaar in plaats van 2 jaar.
De werkgroep heeft hiervoor de volgende redenen:
• de evaluatie heeft later plaatsgevonden dan oorspronkelijk de bedoeling was, waardoor
evaluaties te kort op elkaar komen te zitten;
• de keuze voor de organisatie en de bemensing van de rekenkamercommissie wil de
werkgroep overlaten aan de volgende lichting raadsleden, dus na de
gemeenteraadsverkiezingen in 2018.
De voorgestelde herbenoeming vindt plaats met terugwerkende kracht, omdat de eerste benoeming
heeft plaatsgevonden in september 2013, voor de duur van 2 jaar.

Alternatieve beleidskeuzes
-Financiële consequenties
Het reguliere budget voor de nieuwe rekenkamer wordt berekend op basis van € 0,50 per inwoner
per gemeente per jaar. Het huidige budget is voldoende om de kwaliteit te behouden, zo blijkt uit de
evaluatie.
Participatie en Communicatie
-Vervolgstappen inclusief tijdspad
De volgende evaluatie vindt plaats voor het zomerreces van 2018.

Bijlagen
- Evaluatie 2013-2015
- Samenwerkingsovereenkomst 2013 en de Verordening gemeentelijke
Rekenkamercommissie 2013.

Aalten, 12 april 2016
Namens de werkgroep rekenkamercommissie,

M.J. Veldhuizen
lid werkgroep rekenkamercommissie

R.J. Wossink
lid werkgroep rekenkamercommissie

De raad van de gemeente Aalten
gelet op het voorstel van de werkgroep Rekenkamercommissie d.d. 12 april 2016

BESLUIT

a.
b.

c.

de huidige samenwerking en organisatie van de Rekenkamercommissie (directeursmodel)
te continueren;
de heer dr. I (Igno) Pröpper met terugwerkende kracht vanaf 17 september 2015 te
herbenoemen als lid/directeur van de rekenkamercommissie
AOGW voor de duur van drie jaar;
de heer ing. P. (Peter) Struik MBA met terugwerkende kracht vanaf 17 september te
herbenoemen als plaatsvervangend lid van de rekenkamercommissie AOGW voor de duur
van drie jaar.

AALTEN, 24 mei 2016
De Raad voornoemd,
De Griffier,

De Voorzitter,

M.A.J.B. Fiering

G. Berghoef

