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Toelichting

Considerans:

Toevoeging verwijzing naar het voorstel van het
seniorenconvent en wettelijke grondslag (artikel 81oa
Gemeentewet)
Verduidelijking en toevoeging enkele begrippen.
Ook burgercommissieleden (niet-raadsleden) kunnen
benoemd worden als intern lid van de
rekenkamercommissie
Vereenvoudiging taakomschrijving
rekenkamercommissie, aansluiting bij de wettekst
Redactionele aanpassing leden 2, 3,
Toevoeging lid 6 over plv. voorzitter
Invoegen apart artikel over de voorzitter, redactionele
aanpassing.

1 Begripsbepalingen

2.1 taak
rekenkamercommissie
2.2. samenstelling
rekenkamercommissie
Nieuw
voorzitter
rekenkamercommissie
2.3 besluitvorming in de
rekenkamercommissie
2.4 Einde lidmaatschap
2.5 verboden
handelingen
Nieuw
nevenfuncties

2.6 Vergoeding van de
werkzaamheden

3.1 regelement van orde
3.2. Onderwerpen voor
en beslissing tot
uitvoering onderzoek
3.3. Uitvoering van
onderzoek en rapportage

4.1
medewerker/onderzoeke
r rekenkamer

4.2 Onderzoeksmedewerker

5 budget
6 citeertitel en
inwerkingtreding

Artikel
verordening
2019

1

2.1
2.2
2.3

Redactionele aanpassing lid 3

2.4

Vernummering

2.5

Redactionele aanpassing

2.6

Wettechnische aanpassing, regeling nevenfuncties in
een apart artikel.
Toevoeging: de openbaarmaking van nevenfuncties via
de website. Naar analogie van de leden van de raad.
Vernummering lid 2 naar lid 3, toevoeging nieuw lid 2.
Indien de commissie besluit zelf onderzoek te doen dan
bedraagt de uurvergoeding voor externe leden € 60,-

2.7

-

3.1
3.2

Redactionele aanpassing leden 2, 4, 9. Vervallen lid 3
(overbodig)
Van overeenkomstige toepassing verklaren van art. 183
Gemeentewet. (bevoegdheid alle documenten te
onderzoeken. Daarin is ook een plicht van het
gemeentebestuur opgenomen inlichtingen te
verstrekken.
Nieuwe bepalingen over de secretaris van de
rekenkamercommissie en de verantwoording naar de
rekenkamercommissie.
De huidige verordening bevat geen bepalingen over de
functie van “secretaris” van de rekenkamercommissie.
In de praktijk wordt deze wel ingevuld.
Lid 1 kan vervallen. Dit conflicteert met art. 4.1 waarin
de ondersteuning van de rekenkamercommissie bij de
griffie(r) is gelegd. Daarnaast wordt inschakeling van
(externe) deskundigen voldoende gedekt door lid 3
(oud)
Vernummering lid 3 tot lid 1
De geheimhoudingsplicht (externe) deskundigen in een
apart lid.
Aanpassing aan inwerkingtreding nieuwe verordening
rekenkamercommissie gemeente Coevorden en
intrekking huidige regeling.
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