
 

 

 

 

 

Amendement          V.A.8 

 

Onderwerp: Rekenkamer (format 17) 

 

 

De raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen d.d. 12 november 2015,  

 

 

Overwegende dat: 

- Het college conform format 17 een bezuiniging van € 15.000 voorstelt op de rekenkamer; 

- Hierdoor een onderzoeksbudget resteert van ongeveer € 10.000. Een gemiddeld gedegen 

onderzoek niet past binnen dit budget; 

- Hiermee de rekenkamer bij wijze van spreken vleugellam wordt gemaakt en diepgaande 

onderzoeken voor de gemeenteraad niet meer uit kunnen worden gevoerd; 

- In 2012 het onderzoeksbudget van de rekenkamer reeds verlaagd is met 50%; 

- Het actieplan lokale rekenkamers van minister Plasterk voorziet in een verplichte (al dan 

niet gemeenschappelijke) rekenkamer; 

- De onafhankelijke rekenkamer in Weert door middel van een aantal onderzoeken in de 

afgelopen jaren heeft aangetoond, dat het een werkzaam en nuttig instrument is ten 

behoeve van de controle door de gemeenteraad; 

- De financiële verantwoordelijkheid van gemeenten verder toegenomen is door het 

toegenomen takenpakket van gemeenten zoals de decentralisaties. Het belang van 

verantwoording en controle is daarmee groter geworden; 

- De gemeenteraad steeds meer op afstand komt te staan door het outsourcen van 

werkzaamheden en de oprichting van regionale samenwerkingen;  

- Ondanks de financiële problemen het thans korten op het onderzoekbudget van de 

rekenkamer als bijzonder onwenselijk wordt ervaren; 

- In de toekomst een gemeenschappelijke rekenkamer tot de opties behoort. 

 

Van mening zijnde dat: 

- De landelijke tendens rondom het belang van rekenkamers niet strookt met de 

voorgestelde bezuiniging op de rekenkamer in Weert; 

- De rekenkamer een onmisbaar verlengstuk van de gemeenteraad is gebleken en gezien de 

toenemende verantwoordelijkheden van gemeenten haar rol in de toekomst nog 

belangrijker zal zijn; 

- De rekenkamer onafhankelijk moet zijn en minimaal uit twee personen dient te bestaan. 

 

 

Wijzigt het besluit als volgt: 

• De bezuiniging volgens format 17 van Kiezen met Visie te schrappen uit Kiezen met Visie 

en ervoor zorg te dragen dat er een budget van € 35.000 euro ter beschikking van de 

rekenkamer overblijft. 

 

en gaat over tot de orde van de dag, 

 

 

Fractie Weert Lokaal,                       Fractie PvdA, 

 

 

 

M. Van den Heuvel                           F. Kadra 

 

 

 


