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INLEIDING EN LEESWIJZER 

 

De rekenkamer Leiderdorp is in 2002 ingesteld en is daarmee één van de oudste 

rekenkamers van Nederland.  

 

De taak van de rekenkamer is het onderzoeken van de rechtmatigheid, de doelmatigheid en 

de doeltreffendheid van het door de gemeente gevoerde beleid. Hierover rapporteert de 

rekenkamer aan de gemeenteraad.  

 

De rekenkamer in Leiderdorp doet doorgaans twee onderzoeken per jaar. De rapporten van 

de rekenkamer zijn openbaar. De rekenkamer vergadert ten minste één maal per maand.  

 

Leeswijzer  

In dit handboek worden alle onderdelen van het werkveld van de rekenkamer Leiderdorp 

behandeld. Het is een naslagwerk voor de leden en een informatief document voor de 

raadsleden, de leden van het college van B&W en medewerkers van de gemeente. Het 

handboek wordt geplaatst op het besloten deel van het Raads Informatie Systeem.   

 

In de hoofdstukken komen de verschillende typen werkzaamheden aan de orde; in de 

bijlagen zijn de afspraken en protocollen opgenomen voor zover deze integraal van 

toepassing zijn.  

 

Het is de bedoeling dit handboek elke twee jaar na te lopen en indien nodig te actualiseren.  

 

 

Rekenkamer Leiderdorp, mei  2015
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SOLLICITATIEPROCEDURE VACATURES 

 

De rekenkamer bestaat uit vier leden, waaronder de voorzitter. Er wordt conform de 

verordening op de rekenkamer (bijlage 1) naar gestreefd dat één van de leden ingevolge 

artikel 58 van de Wet op de Registeraccountants ingeschreven is in het accountantsregister; 

één is meester in de rechten en één is afgestudeerd bestuurskundige.  

 

Een half jaar voor het aflopen van de benoemingstermijn van zes jaar (één maal 

herbenoeming van zes jaar is mogelijk) van één of meerdere leden of wanneer (één der) 

leden aangeeft af te willen treden, wordt een sollicitatieprocedure opgestart. De voorzitter 

van de rekenkamer neemt contact op met de griffier om de procedure te starten. De 

procedure wordt door de griffie gecoördineerd.   

 

1. Advertentie 

De griffier stelt een concept-tekst op voor de vacature, waarin een aantal vaste gegevens 

staan (bijlage 3 voorbeeldtekst). Tevens worden in overleg met de rekenkamer en de leden 

van het presidium specifieke bepalingen opgenomen. Dit kunnen de beroepsmatige 

bepalingen zijn die in de verordening zijn opgenomen (accountant, jurist, bestuurskundige) of 

inhoudelijke specificaties zoals affiniteit met bepaalde beleidsterreinen of bepalingen over de 

verbinding met Leiderdorp.  

 

In de advertentie worden de contactgegevens van de voorzitter opgenomen, zodat 

sollicitanten nadere inlichtingen kunnen inwinnen.  

 

De sollicitatieprocedure wordt van een planning voorzien door de griffier en deze planning 

geeft tevens aan op welke dag het nieuwe lid door de raad wordt benoemd.  

 

De advertentie wordt gewoonlijk geplaatst inLeidsch Dagblad (zaterdag), Leiderdorps 

Weekblad en op Gemeentebanen.nl. Eventueel kan de vacature ook in Binnenlands Bestuur 

geplaatst worden. De afgelopen jaren zijn voldoende reacties ontvangen om tot de selectie 

van een nieuw lid over te gaan.  

 

De griffier verzorgt de communicatie met de sollicitanten.  

 

2. Procedure selectie kandidaten en gesprekken 

De griffier stelt een schema op voor de briefselectie. De selectiecommissie doet op basis 

hiervan de briefselectie.  

 

De selectiecommissie bestaat volgens de verordening uit twee leden van de rekenkamer, 

twee fractievoorzitters en de griffier. Eén van de fractievoorzitters treedt op als voorzitter.  

 

Nadat een selectie van kandidaten tot stand is gekomen worden zij door de griffier 

uitgenodigd voor het sollicitatiegesprek. Deze gesprekken vinden doorgaans overdag plaats  

en nemen afhankelijk van het aantal gesprekken een of twee dagdelen in beslag.  

 

Wanneer de sollicitatieprocedure een geschikte kandidaat heeft opgeleverd wordt hij door de 

griffier op de hoogte gesteld van de beoogde benoeming door de raad. De griffier draagt ook 

zorg voor communicatie van de afwijzing van de andere kandidaten.  
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3. Benoeming 

De raad heeft de prettige gewoonte voorafgaand aan de benoeming van een nieuw lid een 

ontvangst met koffie en thee te organiseren voor een kennismaking in een informele setting. 

Een half uur voor de raadsvergadering vindt deze plaats. In die bijeenkomst wordt tevens 

afscheid genomen van het vertrekkend lid.  

 

De benoeming staat doorgaans als één van de eerste inhoudelijke agendapunten op de 

vergadering van de gemeenteraad. Bij de benoeming wordt de eed of gelofte afgelegd. De 

griffier informeert voorafgaand aan de vergadering welke voorkeur het nieuwe lid heeft.  

 

De griffier zorgt er voor dat het nieuwe lid een toegangspas van het gemeentehuis krijgt. De 

secretaris zorgt voor het informatiemateriaal voor het nieuwe lid, daaronder is dit handboek.  

 

4. Lijst van aftreden 

De griffier houdt een lijst van aftreden bij, daarop zijn de benoemingen van de leden 

opgenomen alsmede het moment waarop zij aftreden of herbenoembaar zijn. Deze lijst 

vormt mede de basis voor de openstelling van een vacature (bijlage 4). 

 

5. Rolverdeling binnen de rekenkamer 

In de rekenkamer vervult één van de leden het voorzitterschap, hij is ook als dusdanig 

benoemd door de gemeenteraad. Mocht de zittend voorzitter vertrekken dan doen de 

achterblijvende leden een voordracht aan de gemeenteraad om een nieuwe voorzitter uit hun 

midden aan te wijzen of een nieuwe voorzitter aan te trekken middels de 

sollicitatieprocedure.  

 

Naast het voorzitterschap zijn er in de rekenkamer nog drie taken die door de leden vervuld 

worden. De rekenkamer is vrij in het verdelen van deze taken onder de leden.  

 

In de eerste plaats is er een vice-voorzitter die de voorzitter vervangt indien hij afwezig is.  

 

In de tweede plaats is er een secretaris, hij voorziet in de voorbereiding en verslaglegging 

van de vergaderingen. Ook is de secretaris de linking pin met de ambtelijke organisatie van 

de gemeente door zijn contacten met de griffier.  

 

In de derde plaats is er een penningmeester, hij voorziet in het beheer van het budget van de 

rekenkamer en legt daarover verantwoording af in het jaarverslag en verder voor zover 

nodig. Het is tot op heden gebruikelijk geweest dat het lid dat is ingeschreven in het 

accountantsregister de taak van penningmeester op zich heeft genomen.  

 

Naast leden met een specifieke taak, zoals hiervoor genoemd, kent de rekenkamer ook 

gewone leden.  

 

Alle leden treden bij toerbeurt op als trekker van een onderzoek. 
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VERGADERINGEN 

 

1. Vergaderschema 

De secretaris stelt in het najaar een vergaderschema op. Daarbij wordt uitgegaan van 

maandelijkse vergaderingen op maandagavond, het tijdstip  in overleg te bepalen 

(momenteel 19.30 uur). Het vergaderschema wordt in de oktober- of novembervergadering 

van de rekenkamer besproken en (eventueel na wijzigingen) vastgesteld.  

 

In overleg met de griffie wordt op basis van het vergaderschema in het voorjaar en in het 

najaar een datum gekozen waarop het periodiek overleg met de fractievoorzitters wordt 

gepland (meestal maart of april en oktober). Dit zal doorgaans voor de fractievoorzitters in 

combinatie zijn met een raadsvergadering (aanvang 20.00 uur), daarom zal de reguliere 

vergadering op die dag om 18.00 uur beginnen en de bijeenkomst met de fractievoorzitters 

om 19.00 uur starten. De data van de overleggen met de fractievoorzitters leiden indien 

nodig nog tot wijziging van het vergaderschema.  

 

De vergaderingen zijn niet openbaar.  

 

2. Vergaderfaciliteiten 

De vergaderingen kunnen worden voorzien van een broodjesmaaltijd en koffie en thee. De 

medewerker van de griffie draagt hier zorg voor en de secretaris stemt dit met de griffie af. 

Indien een vergadering verplaatst wordt of vervalt, of indien er een extra vergadering 

plaatsvindt, wordt door de secretaris in overleg met de griffie gezorgd voor de benodigde 

faciliteiten.  

 

De griffie reserveert de vergaderzaal op basis van het vergaderschema en op basis van 

aanvullende verzoeken.  

 

3. Besluitvorming  

Besluiten worden genomen in een vergadering. Indien tussen de vergaderingen door 

besluiten nodig zijn, bijvoorbeeld ten aanzien van de voortgang van lopend onderzoek, dan 

worden deze besluiten in overleg (telefonisch of via e-mail) genomen. Deze besluiten worden 

in de eerstvolgende vergadering bevestigd en opgenomen in het verslag. 

 

4. Verslaglegging 

De secretaris maakt van de vergadering een bondig verslag waarin de afspraken en 

opvolgacties zijn opgenomen. Het verslag bevat ook de vermelding van de ter vergadering 

aanwezige leden en de eventueel extra toe te kennen presenties (streepjes).  

 

Het concept-verslag wordt ter kennisname aan de leden verzonden zodra het is opgesteld, 

en uiterlijk binnen twee weken na de vergadering. Dit mede om te herinneren aan de 

opvolgacties. Deze acties worden aan de agenda voor het volgende overleg toegevoegd 

(losse tabel).  

 

Het concept-verslag wordt ter behandeling en vaststelling voorgelegd in de eerstvolgende 

vergadering. Naast tekstuele behandeling kan ook bespreking van punten naar aanleiding 

van het verslag plaatsvinden.  
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Na vaststelling wordt het verslag aan de griffie gezonden. De griffie plaatst het verslag ter 

informatie op het besloten deel van het raadsinformatiesysteem, zodat de raadsleden de 

ontwikkelingen in de rekenkamer kunnen volgen.  

 

5. Presentielijst 

De griffie zorgt dat ter vergadering een presentielijst aanwezig is waarop de presentie 

gemeld wordt (te ondertekenen / paraferen door de leden). Tevens kunnen op deze lijst 

aanvullende presenties worden opgenomen die voor vergoeding in aanmerking komen. Zie 

hiervoor ook de paragraaf over betalingen en declaraties.  

 

6. Periodieke evaluatie 

De werkwijze en het functioneren van de rekenkamer worden jaarlijks intern besproken. Dit 

kan leiden tot aanpassingen in de werkwijze of de taakverdeling. Als richtlijn wordt de laatste 

reguliere vergadering van het jaar hiervoor gebruikt.  

De onderzoeken worden geëvalueerd na afronding en presentatie, eventueel gedeeltelijk in 

aanwezigheid van de onderzoekers. Zie hiervoor de beschrijving in het hoofdstuk Protocol 

Onderzoeken.  
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PROTOCOL ONDERZOEKEN 

 

1. Groslijst onderzoeksonderwerpen 

De rekenkamer heeft een groslijst onderzoeken (bijlage 5), waarop de thema's staan die 

mogelijk de aanleiding kunnen zijn om een onderzoek te starten. Deze onderwerpen kunnen 

door de raadsleden en door de rekenkamer(leden)worden aangedragen.  

 

Tevens is het mogelijk dat burgers via het e-mailadres van de rekenkamer onderwerpen 

aandragen. Het ligt voor de hand om in dergelijke gevallen met de betreffende burgers een 

gesprek te voeren over het onderwerp en verwachtingen rondom het onderzoek.  

 

De groslijst onderzoeken komt periodiek aan de orde in de bespreking van de rekenkamer 

en de fractievoorzitters. De lijst wordt nagelopen en gekeken wordt of onderwerpen moeten 

worden toegevoegd of verwijderd.  

 

De groslijst van onderzoeken heeft mogelijk een paar achtergrondgegevens: waar komt het 

onderwerp vandaan, wat is de aanleiding om mogelijk tot een onderzoek over te gaan, wat 

zou een onderzoek naar dit onderwerp moeten opleveren?  

 

In overleg met de fractievoorzitters is aangegeven dat ook zij, wanneer zij een onderwerp 

zien dat voor onderzoek in aanmerking komt, van een verkenning kunnen voorzien. De 

verkenningen worden bewaard bij de groslijst.  

 

Naar aanleiding van wijzigingen wordt de groslijst actueel gehouden door de secretaris van 

de rekenkamer.  

 

2. Onderwerpkeuze 

De rekenkamer bepaalt welke onderwerpen worden onderzocht. Hierbij zijn de onderwerpen 

uit de groslijst in principe richtinggevend, maar ook actualiteiten en regionale ontwikkelingen 

kunnen aanleiding geven tot een bepaalde onderwerpkeus.  

 

Leidende principes voor de keuze van een onderwerp zijn politieke actualiteit, een 

substantieel financieel belang, twijfel omtrent de uitvoering en / of het vermoeden van 

substantiële verbetermogelijkheden in doelmatigheid en doeltreffendheid. Deze principes 

worden uitgeschreven in de startnotitie, om de aanleiding en het doel van het onderzoek 

mee te onderbouwen.  

 

Tevens is het mogelijk dat de raad de rekenkamer op basis van een gefundeerde 

onderbouwing vraagt een bepaald thema te onderzoeken. Daarbij kunnen al detailvragen zijn 

opgenomen. De rekenkamer beoordeelt het gehele verzoek en reageert tijdig aan de raad 

over het in behandeling nemen van het verzoek (zie de termijn in de verordening).  

 

3. Startnotitie / trekker onderzoek / informatieuitwisseling met gemeente 

Eén van de leden van de rekenkamer is de trekker van een onderzoek. Hij of zij wordt 

geholpen door een tweede lid, samen wordt de inhoudelijke voortgang bewaakt, de 

procesbegeleiding uitgevoerd en behandeling in de reguliere rekenkamervergaderingen 

voorbereid.  
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De trekker van een onderzoek stelt op basis van de verkenning een startnotitie op die nader 

ingaat op de aanleiding voor het onderzoek, achtergronden, hoofd- en deelvragen, het 

normenkader, het soort onderzoek en de wijze waarop het wordt aanbesteed en uitgevoerd, 

de indicatieve planning en de oplevering van de resultaten aan de raad via een rapport en 

een presentatie. De onderdelen waaruit de startnotitie in elk geval moet bestaan zijn 

opgenomen als bijlage 6.  

 

In periodiek overleg met de gemeentesecretaris is de groslijst van onderwerpen aan de orde 

gekomen en ook eventuele specifieke denkrichtingen voor onderzoeken. In deze 

onderzoeksfase wordt de gemeentesecretaris door de voorzitter telefonisch op de hoogte 

gesteld van het daadwerkelijk voorgenomen onderzoek. Dit is gericht op het voorkomen van 

dubbels (de rekenkamer en de gemeente onderzoeken tegelijkertijd hetzelfde onderwerp).  

 

Indien nodig voert de trekker een vooronderzoek uit naar het onderwerp door informatie in te 

winnen bij de medewerkers van de gemeente. Hiertoe worden de contactgegevens van de 

medewerker via de gemeentesecretaris of de griffie verkregen.  

 

De startnotitie is de basis voor de offerteuitvraag. Een kostenindicatie (budgetbepaling) kan 

daarom onderdeel uitmaken van de startnotitie, wanneer deze niet bepalend is als 

gunningsfactor bijvoorbeeld.  

 

De trekker van het onderzoek informeert de griffier over de start van het selectieproces, zij 

geeft in het presidium aan de fractievoorzitters door dat een onderzoek wordt gestart. 

Afgewogen wordt op welk moment de raad schriftelijk per brief wordt geïnformeerd. 

Doorgaans gebeurt dit na gunning van de opdracht, zodat ook aangegeven kan worden welk 

buro het onderzoek zal uitvoeren en wat de verwachte doorlooptijd van het onderzoek is.  

 

4. Bureauselectie 

Op basis van de startnotitie wordt een bureauselectie gedaan. Hierbij worden bureaus 

geselecteerd die in aanmerking komen om een offerte uit te brengen op het onderzoek. Op 

internet zijn via de website van de NVRR de meeste uitgevoerde rekenkameronderzoeken 

uit heel Nederland te raadplegen. Dit levert een aardige inkijk in de bureaus die dergelijke 

onderzoeken hebben uitgevoerd.  

 

Op basis van de bureauselectie wordt telefonisch bij de geschikte bureaus geïnventariseerd 

of zij interesse hebben om een offerte in te dienen.  

 

5. Offertetraject 

Nadat bij voorkeur 3 of 4 bureaus zijn geselecteerd wordt de offerteaanvraag verzonden aan 

de contactpersoon bij het bureau (telefonische inventarisatie). Dit betreft zoals gezegd de 

startnotitie en deze wordt samen met de inkoopvoorwaarden van Leiderdorp en een 

aanbiedingsbrief (bijlage 7) toegezonden.  

 

In de aanbiedingsbrief of -e-mail wordt de contactpersoon vanuit de rekenkamer opgenomen 

met contactgegevens, de deadline voor het indienen van de offerte en ook de datum van de 

offertepresentatie in rekenkamerverband. Op die avond worden de offertes door de bureaus 

toegelicht in de vergadering van de rekenkamer. Eventueel zijn er voor de presentaties al 

bureaus afgevallen, dit is afhankelijk van de offertes en een eventueel voorstel daartoe komt 
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van de trekker van het onderzoek. De presentatie van de offertes is bij voorkeur gekoppeld 

aan een reguliere vergadering.  

 

6. Inkoopvoorwaarden Leiderdorp 

De inkoopvoorwaarden Leiderdorp zijn van toepassing op onze opdrachten en wij voegen 

die daarom bij de offerteuitvraag, tevens verklaren we de leveringsvoorwaarden van de 

bureaus niet van toepassing. Deze informatie wordt opgenomen in de startnotitie.  

 

Inmiddels is het proces inkoop en aanbesteding van opdrachten groter dan € 50.000 

ondergebracht bij het Servicepunt 71. De onderzoeken van de rekenkamer zijn tot op heden 

altijd onder dit bedrag gebleven en de rekenkamer doet deze kleine aanbestedingen zelf.   

 

7. Selectie bureau en gunning opdracht 

De bureaus leveren de offertes aan en deze worden door de trekker verspreid onder de 

leden. Op basis van de offertes wordt bekeken of alle bureaus in aanmerking komen om de 

offerte toe te lichten. De bureaus worden voor de presentatie uitgenodigd.  

 

Op basis van de offerte en de presentatie en eventuele nadere eisen wordt een bureau 

geselecteerd. De opdracht wordt aan één van de bureaus gegund met een gunningsbrief 

(bijlage 8).  

 

De bureaus die de opdracht niet krijgen worden hier telefonisch en per e-mail van op de 

hoogte gesteld.  

 

De financiële verwerking van de opdracht is opgenomen onder punt 10.  

 

8. Verloop van het onderzoek 

Na de gunning wordt met het onderzoeksbureau een startoverleg gehouden. De trekker van 

het onderzoek maakt in dat overleg afspraken met de onderzoekers over de werkwijze, de 

facturering en de manier van communiceren.  

 

De gemeenteraad wordt via een brief op de hoogte gesteld van de start van het onderzoek. 

Tevens wordt gemeld welk bureau het onderzoek uitvoert en wat de planning is. Ook de 

hoofd- en deelvragen en het onderzoeksdoel worden megedeeld. De brief wordt via de griffie 

aan de raad gezonden.  

 

Het college van B&W wordt via de gemeentesecretaris op de hoogte gebracht van de start 

van het onderzoek. Hiertoe wordt een afschrift van de brief aan de raad ook aan het college 

en gemeentesecretaris gestuurd.  

 

In overleg met de griffie wordt vanuit de gemeente een ambtelijke contactpersoon 

aangewezen. De onderzoekers richten hun informatieverzoeken aan deze contactpersoon.  

 

Het inplannen van interviews gebeurt via de griffie. Het onderzoeksbureau brengt in beeld 

met welke functionarissen een interview gehouden moet worden en het secretariaat van de 

gemeentesecretaris plant deze in. Over het algemeen wordt dit zo efficiënt mogelijk gedaan 

zodat de interviews op één dag plaatsvinden, ter beperking van de tijd (en kosten) voor de 

onderzoekers.  
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Het bureau voert het onderzoek in grote mate zelfstandig uit. Afspraken worden gemaakt 

over tussentijdse terugkoppeling aan de trekker van het onderzoek. De trekker houdt de 

mede-rekenkamerleden op de hoogte van de voortgang door daarover te rapporteren in de 

reguliere vergaderingen en indien nodig tussentijds via e-mail of telefoon.  

 

Na verloop van tijd wordt het concept-rapport in de rekenkamervergadering besproken, al 

dan niet in aanwezigheid van de onderzoekers, dit ter beoordeling van de trekker. Na 

afronding van het concept-rapport op basis van de bespreking van het concept-rapport wordt 

dit wederom besproken in de rekenkamer. De rekenkamer besluit in principe in 

gezamenlijkheid of het rapport klaar is voor ambtelijke (weder)hoor.  

 

De onderzoekers doen in deze fase een voorzet voor de aanbevelingen op basis van de 

conclusies.  

 

9. Voortgangsrapportages  

Afgesproken wordt op welke wijze het bureau over de voortgang van het onderzoek 

rapporteert en hoe dit is gerelateerd aan de facturatie. Het is mogelijk de facturatie in delen 

te laten verlopen. Het is raadzaam hierover in het startgesprek afspraken te maken.  

 

10. Facturatie onderzoekskosten door bureau 

Voor onderzoeken boven € 5.000 moet door de griffier een verplichting worden aangemaakt 

(bij voorkeur voor aanvang van het onderzoek). Voor deze verplichting zijn alle offertes nodig 

die zijn opgevraagd alsmede de gunningsbrief aan het buro dat de opdracht krijgt. De trekker 

van het onderzoek zorgt ervoor dat deze stukken bij de griffie komen. De griffier tekent de 

offerte van het buro dat de opdracht heeft gekregen namens de gemeente.  

 

De penningmeester is verantwoordelijk voor de juiste financiële afwikkeling van het 

onderzoek; hij blijft op de hoogte van eventuele afspraken die separaat over de betalingen 

worden gemaakt. De trekker van het onderzoek is verantwoordelijk voor deze 

informatievoorziening. Overschrijdingen van het onderzoeksbudget voor het onderzoek 

worden in de eerste plaats in de vergadering van de rekenkamer besproken. Mocht dit leiden 

tot overschrijding van het rekenkamerbudget in zijn totaliteit dan wordt hierover uiteraard met 

de fractievoorzitters gesproken.  

 

De trekker van het onderzoek spreekt met de griffier af op welke wijze de facturatie zal 

verlopen. Hierbij is met name de routing van de stukken tussen buro, rekenkamer en griffie 

van belang. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat een door de trekker goedgekeurde 

voortgangsrapportage van het buro aan de griffie wordt doorgestuurd, waarin ook het 

gefactureerde bedrag is opgenomen. De griffie ziet dan dat de betreffende factuur betaald 

kan worden aan het buro.  

 

11. Communicatie met raad en gemeentelijke organisatie 

In de looptijd van het onderzoek wordt niet op vaste basis met de raad gecommuniceerd. 

Indien nodig kan een moment worden gekozen om de voortgang aan de raadsleden (of een 

delegatie van de raadsleden, indien van toepassing) terug te melden. Dit kan bijvoorbeeld 

ook ingegeven worden door vertraging in de oplevering van het rapport die gemeld kan 

worden.  
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In de reguliere overleggen van de rekenkamer met de fractievoorzitters worden de lopende 

onderzoeken altijd doorgenomen.  

 

Communicatie met de ambtelijke organisatie tijdens de looptijd van het onderzoek wordt in 

principe verzorgd door de onderzoekers. Mocht er aanleiding toe zijn dan kan de trekker van 

het onderzoek tijdens de looptijd met de contactpersoon van de gemeente contact leggen.  

 

12. (Weder-)hoor op de feiten 

In de looptijd van het onderzoek is het gebruikelijk dat de onderzoekers de 

interviewverslagen ter bevestiging van de inhoud terugleggen bij de geïnterviewden.  

 

Nadat het rapport door de rekenkamer in orde is bevonden voor (weder-)hoor met de 

gemeente wordt een aanbiedingsbrief aan het college opgesteld. (Weder-)hoor wordt 

gepleegd over de feiten uit het rapport; de conclusies en aanbevelingen worden hiervoor uit 

het rapport verwijderd.  

 

Het college wordt gevraagd binnen een bepaalde termijn met een inhoudelijke reactie op de 

feiten uit het rapport te komen. Doorgaans wordt de reactie van het College via de griffie aan 

de rekenkamer gezonden.   

 

De reactie van het college wordt als bijlage bij het rapport gevoegd.  

 

Op basis van de inhoudelijke reactie van het college maakt het onderzoeksbureau in overleg 

met de trekker een afweging of de opmerkingen nog moeten leiden tot aanpassing van het 

rapport.  

 

Ten slotte worden de conclusies en aanbevelingen afgerond en toegevoegd aan het 

definitieve eindrapport.  

 

13. Bestuurlijk hoor en wederhoor 

Sinds 2011 wordt geen  bestuurlijk hoor en wederhoor meer toegepast. Voor die tijd was er 

sprake van ambtelijk hoor en wederhoor op het feitendeel van het rapport en bestuurlijk hoor 

en wederhoor op het volledige eindrapport (inclusief conclusies en aanbevelingen).  

 

Het laten vervallen van het bestuurlijke hoor en wederhoor op het volledige rapport is 

ingegeven door het streven de doorlooptijd van het onderzoek te bekorten en het primaat 

van duiding en beoordeling van het rapport  meer bij de raad te leggen. Het college bracht 

voorheen een schriftelijke inhoudelijke reactie uit op de conclusies en aanbevelingen en er 

restte voor de raad niet veel meer dan daar kennis van te nemen. Door de raad en het 

college nu tegelijkertijd van het volledige rapport op de hoogte te stellen heeft de raad de 

mogelijkheid het college in een commissie- of raadsvergadering te bevragen over haar 

reactie.  

 

14. Aanbieding rapport aan gemeenteraad en College van B&W 

Nadat de conclusies en aanbevelingen in het rapport zijn opgenomen wordt een 

aanbiedingsbrief aan de gemeenteraad opgesteld. Naast de aanbieding van het rapport 

wordt hierin ook de datum opgenomen van de presentatie van de uitkomsten aan de raad. 

Deze datum wordt in overleg met de griffie bepaald.  
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Om te voorkomen dat het college niet op de hoogte is van de aanbieding van het rapport aan 

de raad wordt de brief mede gericht aan het college. Naast toezending aan de griffie voor 

doorzending aan de raad worden brief en rapport ook toegezonden aan de 

gemeentesecretaris. Met hem is afgesproken dat hij de stukken doorleidt aan het college.  

 

Om te voorkomen dat het rapport via het openbare raadsinformatiesysteem bekend wordt en 

de resultaten van het onderzoek gepubliceerd worden in de pers voordat de raad en het 

college zich op een reactie hebben kunnen voorbereiden, wordt in de aanbiedingsbrief een 

embargo opgenomen. In de looptijd van dit embargo blijft het stuk vertrouwelijk en wordt het 

niet op het openbare deel van het raadsinformatiesysteem geplaatst.  

 

In de aanbiedingsbrief worden de medewerkers van de gemeente die aan het onderzoek 

hebben meegewerkt bedankt voor hun inzet.  

  

15. Bespreking rapport in gemeenteraad 

De gemeenteraad wil voldoende tijd inruimen voor de behandeling van de rapporten van de 

rekenkamer. Gebruikelijk is dat de presentatie van de resultaten van het onderzoek in 

principe plaatsvindt in een presentatieavond. De onderzoekers presenteren - op levendige 

wijze en zo mogelijk vanuit een verassende optiek en voorzien van beeldmateriaal - de 

resultaten van het onderzoek. De raadsleden krijgen alle ruimte om vragen te stellen en te 

laten beantwoorden.  

 

Vervolgens wordt in het Presidium bepaald op welke wijze het onderzoek vervolgens wordt 

behandeld. Meestal wordt het onderzoek geagendeerd voor een commissievergadering. De 

raadsleden gaan in die vergadering in overleg met de collegeleden over de resultaten van 

het onderzoek. De onderzoekers zijn in principe niet bij deze bespreking aanwezig 

(uitzonderingen daargelaten) en eventuele vragen uit de raad worden door de trekker uit de 

rekenkamer beantwoord.  

 

Ten slotte wordt op basis van de commissievergadering besloten of en op welke manier 

raadsbehandeling vorm wordt gegeven. Het is mogelijk dat het rapport als hamerstuk wordt 

geagendeerd, ook is het mogelijk dat het rapport nogmaals leidt tot een inhoudelijk 

bespreking met de collegeleden. De trekker vanuit de rekenkamer is bij elk van de 

besprekingen aanwezig.  

 

16. Evaluatie onderzoek 

Na afronding van het onderzoek wordt een evaluatie gedaan, waarbij alle aspecten aan de 

orde kunnen komen. Indien eht onderzoeksbureau dit wenst kan de onderzoeker aanwezig 

zijn bij (een gedeelte van) het evaluatiegesprek. Het is ook mogelijk de punten uit de 

evaluatie telefonisch of schriftelijk aan de onderzoekers door te geven.  

 

17. Bewaken opvolgacties 

Indien nodig kunnen de opvolgacties door de rekenkamer na verloop van tijd onderwerp van 

onderzoek worden.  

 

Met het presidium is afgesproken dat de rekenkamer na een jaar met een brief bij het college 

zal informeren naar de stand van zaken omtrent de opvolging van de aanbevelingen uit het 

rapport. Hiervoor wordt door de rekenkamer een tijdschema opgesteld. Dit is ook een 

onderwerp in het periodieke gesprek met de gemeentesecretaris.   
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18. Regionaal onderzoek 

De rekenkamer participeert in een halfjaarlijks regionaal overleg van 

rekenkamer(commissie)s. Uit dat overleg kunnen voorstellen tot uitvoering van regionaal 

onderzoek voortvloeien. Indien relevant voor Leiderdorp zal de rekenkamer een actieve 

houding aannemen. Zodra op regionaal niveau een onderwerpkeuze is bepaald zal de 

rekenkamer via de griffie aan het presidium vragen of zij kan instemmen met deelname 

namens Leiderdorp. Daarbij wordt de concept-onderzoeksaanpak meegezonden. Het is de 

bedoeling dat het oordeel van het presidium aan de regionale werkgroep wordt kenbaar 

gemaakt alvorens de onderzoeksopzet en deelname van Leiderdorp worden vastgesteld in 

een regionaal overleg.  

 

Het is ook mogelijk dat de rekenkamer in gezamenlijkheid met één of meerdere andere 

rekenkamers een onderzoek uitvoert. Hiervoor gelden in principe dezelfde uitgangspunten 

als ten aanzien van het regionale onderzoek.  

 

De doelstellingen van regionaal onderzoek in klein of groter verband ligt in vergelijking en 

benchmarking, in het onderzoeken van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland en 

in het behalen van schaalvoordelen op financieel gebied.  
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BETALINGEN / DECLARATIES 

 

1. Reguliere presentiegelden 

In de vergadering wordt een presentielijst rondgeleid waarop de aanwezigen hun paraaf 

zetten. De lijst wordt weer aan de griffie teruggegeven (via een envelop in de brievenbus van 

het gemeentehuis) en de griffie stelt een kwartaaloverzicht op van de aanwezigheid. Een 

aanwezigheid wordt 'een streepje' genoemd. Op die manier komt een streepjeslijst tot stand.  

 

2. Extra activiteiten 

Indien extra bijeenkomsten worden bijgewoond (bijvoorbeeld regionaal overleg, bespreking 

met onderzoeksbureau en dergelijke) wordt hiervan melding gemaakt op de presentielijst. 

Indien die overleggen plaatsvinden in het gemeentehuis legt de griffie doorgaans een 

presentielijst klaar, waarop de aanwezigheid aangetekend wordt. Mochten de overleggen op 

een externe locatie plaatsvinden dan wordt de aanwezigheid opgenomen op de presentielijst 

van de eerstvolgende reguliere vergadering. Onderaan de presentielijst is ruimte opgenomen 

voor deze extra streepjes.  

 

De gedragslijn voor het opnemen van extra werkzaamheden (buiten het bijwonen van 

afspraken waarvoor presentiegeld wordt gerekend) ligt in een tijdsbesteding van een 

dagdeel.  

 

De secretaris neemt de extra streepjes op in het verslag van de vergadering. Tevens wordt 

een overzicht van de streepjes bijgehouden door de penningmeester, zodat hij in staat is om 

het kwartaaloverzicht van de griffie te controleren.  

 

3. Procedure betalingen 

Na afloop van ieder kwartaal zendt de griffie het kwartaaloverzicht aan de penningmeester 

van de rekenkamer. De penningmeester geeft aan of het overzicht akkoord is. 

De griffie verzorgt hierna de betalingen op basis van de kwartaaloverzichten. Zij hebben 

hiertoe contact met de financiële administratie. Uitgangspunt is dat kosten gemaakt in jaar x 

ook geboekt worden in jaar x. Als het boekjaar gesloten is kunnen er geen kosten meer ten 

laste van dat jaar geboekt worden. 

 

Bij eventuele onjuistheden in de uitbetalingen, legt de penningmeester contact met de griffie 

om één en ander op te lossen. Zo nodig vindt verrekening plaats. 

 

Na afloop van het jaar verstuurt de gemeente een jaaropgaaf aan de leden van de 

rekenkamer. De leden zijn zelf verantwoordelijk voor een juiste opgave aan de 

belastingdienst van de inkomsten.  

 

Bij de jaaropgave wordt geen onderscheid gemaakt tussen presentiegelden en reiskosten. 

Bij de aangifte inkomstenbelasting zal zelf uitgerekend moeten worden welk bedrag aan  

reiskosten niet hoeft te worden opgegeven. De basis hiervoor ligt in het kwartaaloverzicht 

van de griffie.  
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PERIODIEK OVERLEG  

 

1. Met de fractievoorzitters 

Op basis van het concept-vergaderschema dat de secretaris afstemt met de leden wordt in 

overleg met de griffier bepaald welke twee momenten worden gekozen voor het overleg met 

de fractievoorzitters (maart-april en oktober). Gekozen wordt voor een moment aansluitend 

aan een reguliere vergadering van de rekenkamer dat ook voor de raadsleden aansluit aan 

een regulier raadsoverleg. Indien nodig wordt de vergaderdatum van de rekenkamer 

verschoven om dit passend te maken.  

 

Ter voorbereiding van het overleg wordt een korte agenda opgesteld door griffier en 

secretaris, zodat de onderwerpen van zowel fractievoorzitters als rekenkamer opgenomen 

worden. Deze agenda wordt verspreid met de actuele versie van de groslijst onderwerpen.  

 

Van het overleg worden de hoofdpunten opgenomen in het reguliere vergaderverslag.  De 

griffier maakt een verslag van de vergadering en dit wordt in de volgende gezamenlijke 

vergadering  behandeld en vastgesteld.  

 

2. Met de griffier 

Indien nodig wordt een afspraak met de griffier gepland, zoveel mogelijk in aansluiting met 

andere overleggen.  

 

Voor de samenwerking van de griffie en de rekenkamer is een afsprakenlijst opgesteld. Deze 

is opgenomen als bijlage 9.  

 

3. Met de gemeentesecretaris 

Twee maal per jaar wordt overleg gevoerd tussen de rekenkamer en de gemeentesecretaris. 

De voorzitter van de rekenkamer maakt hiertoe een afspraak met de gemeentesecretaris en 

de gemeentesecretaris sluit aan in de vergadering van de rekenkamer.  

 

Van het overleg worden de hoofdpunten opgenomen in het reguliere vergaderverslag.  

 

4. Met de burgemeester 

Indien nodig wordt geacht wordt  een overleg gevoerd met de burgemeester (namens het 

College van B&W). De voorzitter voert dit overleg met één of twee andere leden. Voorheen 

was dit indicatief eens per jaar.  

 

Van het overleg wordt geen verslag gemaakt maar wordt wel in de volgende reguliere 

vergadering een terugkoppeling gegeven, waarvan de kern in het verslag wordt opgenomen.  
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JAARVERSLAG EN OVERIGE COMMUNICATIEMIDDELEN 

 

1. Opstellen jaarverslag 

De secretaris stelt in januari een format op voor het jaarverslag over het voorafgaande jaar. 

De verschillende onderdelen worden door de leden van teksten voorzien. De secretaris doet 

een verdelingsvoorstel ten aanzien van wie-schrijft-wat. De onderwerpen die aan bod 

moeten komen zijn opgenomen in bijlage 10.  

 

De penningmeester vraagt de financiële afdeling om een totaaloverzicht van de uitputting 

van het budget en de reserve. Hij behoort dit uiterlijk begin februari aangeleverd te krijgen.  

 

De leden leveren de informatie aan en de secretaris verzorgt de eindredactie. Het complete 

definitief concept wordt ter vaststelling geagendeerd voor een rekenkamervergadering.  

 

Er wordt naar gestreefd het jaarverslag in één van de eerste vergaderingen van het nieuwe 

jaar vast te stellen, in maart of april.  

 

2. Toezending jaarverslag aan de raad 

Na vaststelling van het jaarverslag wordt het aan de griffie gezonden. De griffie zendt het 

jaarverslag aan de raad.  

 

3. Behandeling jaarverslag door de raad 

Het presidium bepaalt op welke wijze het jaarverslag behandeld zal worden door de raad, 

doorgaans wordt het door de raad voor kennisgeving aangenomen via de lijst van 

ingekomen stukken.  

 

4. Website 

De rekenkamer heeft een eigen pagina op de website van de gemeente. Hierop staan de 

doelstelling, de samenstelling en de reeds uitgebrachte rapportages. De griffie beheert deze 

pagina.  

 

5. Handboek 

Dit handboek wordt ten minste eenmaal per twee jaar nagelopen en indien nodig 

geactualiseerd en geplaatst op het besloten deel van het Raads Informatie Systeem (ter 

inzage voor raadsleden). 
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Bijlage 1. Verordening op de Rekenkamer Leiderdorp 

 

Verordening op de rekenkamer gemeente Leiderdorp 2015 

 

Artikel 1 Algemene bepalingen 

a.  Wet: de Gemeentewet; 

b. Voorzitter: voorzitter van de rekenkamer; 

c.  College: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp; 

d.  Raad: de gemeenteraad van Leiderdorp; 

e.  Rekenkamer: de rekenkamer van de gemeente Leiderdorp; 

f.  Presidium: het dagelijks bestuur van de gemeenteraad bestaande uit de voorzitter  

 van de raad, de eerst plaatsvervangend voorzitter, de fractievoorzitters of hun  

 plaatsvervangers alsmede de griffier; 

g.  Griffier: de griffier als bedoeld in artikel 100 van de Wet; 

h.  Waar in dit reglement “hij “ staat kan ook “zij” worden gelezen. 

 

Artikel 2 Rekenkamer 

1. Er is een rekenkamer die onderzoek doet naar de effecten, de doelmatigheid, de  

 doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid; 

2. De rekenkamer bestaat uit 4 leden, inclusief de voorzitter; 

3.  Bij afwezigheid van de voorzitter wijzen de leden van de rekenkamer een  

 plaatsvervanger uit hun midden aan. 

 

Artikel 3 Presidium 

Het presidium heeft in het kader van het functioneren van de rekenkamer onder meer de 

volgende taken: 

a.  het adviseren van de raad over rapporten van de rekenkamer; 

b.  het onderhouden van de contacten namens de raad met de rekenkamer; 

c.  de in artikel 6 genoemde taken omtrent ontslag en non-activiteit. 

 

Artikel 4 Benoeming leden 

1.  De benoeming door de raad van de leden en de voorzitter van de rekenkamer, als  

 bedoeld in artikel 81c eerste lid van de Wet, vindt plaats op aanbeveling van de  

 sollicitatiecommissie; 

2.  De sollicitatiecommissie wordt gevormd door twee leden van de rekenkamer, twee  

 fractievoorzitters en de griffier. Een van de fractievoorzitters zal als voorzitter van de 

 sollicitatiecommissie optreden; 

3.  De sollicitatiecommissie heeft als taak om op basis van een sollicitatieprocedure  

 kandidaten voor het lidmaatschap van de rekenkamer voor te dragen voor benoeming  

 door de raad. De voordracht gaat vergezeld van een overzicht van openbare 

 betrekkingen die de kandidaat bekleedt; 

4.  De leden van de rekenkamer worden benoemd voor zes jaar en kunnen eenmaal  

 worden herbenoemd. 

 

Artikel 5 Betrekkingen leden 

1.  Ten aanzien van drie van de leden geldt dat het streven is de volgende kwalificaties  

 vertegenwoordigd te krijgen: Eén van de leden van de rekenkamer is ingevolge artikel  

 58 van de Wet op de Registeraccountants ingeschreven in het accountantsregister,  

 één heeft de hoedanigheid van meester in de rechten en één is een aan een  
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 universiteit afgestudeerde bestuurskundige; 

2.  Voor de overige leden geldt het volgende: Benoembaar zijn voorts degenen, van wie  

 de raad van oordeel is dat hun kennis en ervaring dienovereenkomstig is; 

3.  De raad is bevoegd van het gestelde in lid 1 en 2 af te wijken, indien hij van oordeel is 

dat een of meer aan te stellen leden beschikken over overeenkomstige kennis en 

ervaring. 

 

Artikel 6 Ontslag en non-activiteit 

1.  Het presidium bericht de raad als een van de ontslaggronden of redenen voor non-

activiteit zich voordoen, zoals omschreven in artikel 81c, zesde of zevende lid van de 

Wet of van artikel 81d, eerste of tweede lid van de Wet; 

2. In de gevallen bedoeld in artikel 81c zesde lid en in artikel 81d eerste lid van de Wet, 

bericht het presidium de raad dat deze gronden zich voordoen en dat wordt 

overgegaan tot ontslag respectievelijk het op non-actief stellen van het 

desbetreffende lid; 

3. In de gevallen bedoeld in artikel 81c zevende lid en in artikel81d tweede lid van de 

Wet, adviseert het presidium de raad over de vraag of al dan niet moet worden 

overgegaan tot ontslag respectievelijk het op non-actief stellen van het 

desbetreffende lid; 

4. Het presidium adviseert de raad tevens met betrekking tot een beslissing tot 

verlenging of beëindiging van de non-activiteit als bedoeld in artikel 81d derde lid van 

de Wet. 

 

Artikel 7 Budget 

1.  De rekenkamer is bevoegd binnen een aan haar bij de begroting beschikbaar gesteld  

 budget uitgaven te doen ten behoeve van de uitvoering van haar taken; 

2.  De rekenkamer verantwoordt de baten en lasten van het vorige begrotingsjaar in het  

 jaarverslag aan de raad, zoals bedoeld in artikel 185, derde lid van de Wet; 

3.  De voorzitter doet jaarlijks vóór 1 juni een voorstel aan de raad voor de nodige  

 middelen voor een goede uitoefening van de taken; 

4.  Voor het bijwonen van de vergaderingen van de rekenkamer wordt, voor wat betreft  

de toe te kennen vergoeding aan de leden van de rekenkamer, artikel 3, lid 3 t/m6 

van de “verordening geldelijke voorzieningen (burger)raadsleden-, commissieleden 

en leden van de rekenkamer gemeente Leiderdorp 2015” van toepassing verklaard. 

 
Artikel 8 Ambtelijke bijstand 

De verordening op de ambtelijke bijstand van de raad en de fractieondersteuning gemeente 

Leiderdorp 2011 is van overeenkomstige toepassing op de rekenkamer. 

 
Artikel 9 Onderzoek 

De raad kan de rekenkamer een gemotiveerd verzoek doen tot het instellen van een 

onderzoek. De rekenkamer bericht de raad gemotiveerd en binnen een maand of en in 

hoeverre aan dat verzoek zal worden voldaan. 

 
Artikel 10 Vergaderingen, beslotenheid en geheimhouding en besluitvorming 

1.  De vergaderingen van de rekenkamer worden in beginsel in beslotenheid gehouden.  

 De rekenkamer vergadert zo dikwijls zij nodig oordeelt om tot een zorgvuldige  

 rapportage of aanbeveling te kunnen komen; 
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2.  De rekenkamer kan de raad verzoeken geheimhouding op te leggen over het ter 

 vergadering behandelde en over de stukken welke aan haar zijn overlegd. Tenzij de 

raad van oordeel is dat de geheimhouding in strijd is met de door het onderzoek of de 

controle te dienen belangen, willigt de raad verzoeken om geheimhouding in; 

3.  De geheimhouding wordt door hen die bij de behandeling aanwezig waren of daarvan 

 kennis dragen, in acht genomen totdat de raad deze opheft. Betreft het stukken 

 waarover door andere organen geheimhouding is opgelegd, of het verslag van de 

 behandeling van zulke stukken, dan blijft de geheimhouding gehandhaafd tot het 

 betreffende orgaan de geheimhouding opheft; 

4.  Besluiten worden binnen de rekenkamer genomen met eenvoudige meerderheid van 

 stemmen. Indien de stemmen mochten staken, dan is de stem van de voorzitter 

 beslissend. Minderheidsstandpunten worden in het rapport of in de aanbeveling 

 opgenomen. 
 
Artikel 11 Rapportage en terugkoppeling 

1.  De rekenkamer stelt de betrokken instelling schriftelijk op de hoogte van het (nog niet 

 gepubliceerde) rapport. Indien de bevindingen daartoe aanleiding geven kan de 

rekenkamer ter zake (concept) aanbevelingen aan de betrokken partijen opnemen; 

2.  De rekenkamer stelt de betrokken instelling in de gelegenheid om binnen vier weken 

 schriftelijk te reageren op het (nog niet gepubliceerde) rapport en, indien van 

toepassing  de (concept) aanbevelingen; 

3.  Na ontvangst van de reactie(s) sluit de rekenkamer haar onderzoek af en stelt een 

 definitief rapport op waarin de bevindingen, conclusies en, indien van toepassing, 

 aanbevelingen, alsmede de reacties hierop zijn opgenomen. 

 
Artikel 12 Toepassing verordening 

In de gevallen, waarin deze verordening niet voorziet of wanneer een artikel voor 

verschillende uitleg vatbaar blijkt te zijn, beslist de raad. 

 
Artikel 13 Citeertitel 

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening op de rekenkamer gemeente 

Leiderdorp 2015”. 

 
Artikel 14 Inwerkingtreding 

1.  Deze verordening treedt in werking de dag na bekendmaking in de rubriek 

Gemeente-aan-Huis van een in de gemeente verschijnend huis-aan-huisblad d.d. 11 

maart 2015.2. Met ingang van de in het eerste lid genoemde datum wordt de 

Verordening op de rekenkamer 2013, zoals vastgesteld door de raad op 13 mei 2013, 

ingetrokken.. 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van Leiderdorp op 2 maart 2015, 

 

de griffier,    de voorzitter, 

mw. J.C. Zantingh   mw. L.M. Driessen-Jansen 
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Bijlage 2. Overige wettelijke bepalingen 

Voor zover van toepassing op de rekenkamer Leiderdorp, zoals aangehaald in de 

verordening Rekenkamer Leiderdorp.  

 

1. Gemeentewet  

 

Artikel 81c  

1.  De raad benoemt de leden van de rekenkamer voor de duur van zes jaar.  

 

6.  Een lid van de rekenkamer wordt door de raad ontslagen: 

 a.  op eigen verzoek; 

 b.  bij de aanvaarding van een functie die onverenigbaar is met het lidmaatschap; 

 c.  indien hij bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak wegens misdrijf is 

  veroordeeld, dan wel hem bij zulk een uitspraak een maatregel is opgelegd die 

  vrijheidsbeneming tot gevolg heeft; 

 d.  indien hij bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak onder curatele is 

  gesteld, in staat van faillissement is verklaard, surséance van betaling heeft 

  verkregen of wegens schulden is gegijzeld; 

 e.  indien hij naar het oordeel van de raad ernstig nadeel toebrengt aan het in 

  hem gestelde vertrouwen. 

7.  Een lid van de rekenkamer kan door de raad worden ontslagen: 

 a.  indien hij door ziekte of gebreken blijvend ongeschikt is zijn functie te  

  vervullen; 

 b.  indien hij handelt in strijd met artikel 81h. 

 

Artikel 81d 

1.  De raad stelt een lid van de rekenkamer op non-activiteit indien: 

 a.  hij zich in voorlopige hechtenis bevindt; 

 b.  hij bij een nog niet onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak wegens 

  misdrijf is veroordeeld, dan wel hem bij zulk een uitspraak een maatregel is 

  opgelegd die vrijheidsbeneming tot gevolg heeft; 

 c.  hij onder curatele is gesteld, in staat van faillissement is verklaard, surséance 

  van betaling heeft verkregen of wegens schulden is gegijzeld ingevolge een 

  nog niet onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak. 

2.  De raad kan een lid van de rekenkamer op non-activiteit stellen, indien tegen hem 

 een gerechtelijk onderzoek ter zake van een misdrijf wordt ingesteld of indien er een 

 ander ernstig vermoeden is van het bestaan van feiten en omstandigheden die tot 

 ontslag, anders dan op gronden vermeld in artikel 81c, zesde lid, onder a, en 

 zevende lid, onder a, zouden kunnen leiden. 

 

Artikel 81h 

Artikel 15, eerste en tweede lid, is van overeenkomstige toepassing op de leden van de 

rekenkamer. 

 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0005416/TitelII/HoofdstukIVa/Paragraaf1/Artikel81h/geldigheidsdatum_13-07-2012
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005416/TitelII/HoofdstukIVa/Paragraaf1/Artikel81c/geldigheidsdatum_13-07-2012
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005416/TitelII/HoofdstukIVa/Paragraaf1/Artikel81c/geldigheidsdatum_13-07-2012
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005416/TitelII/HoofdstukII/Artikel15/geldigheidsdatum_13-07-2012
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Artikel 15 

1.  Een lid van de raad mag niet: 

 a.  als advocaat of adviseur in geschillen werkzaam zijn ten behoeve van de 

  gemeente of het gemeentebestuur dan wel ten behoeve van de wederpartij 

  van de gemeente of het gemeentebestuur; 

 b.  als gemachtigde in geschillen werkzaam zijn ten behoeve van de wederpartij 

  van de gemeente of het gemeentebestuur; 

 c.  als vertegenwoordiger of adviseur werkzaam zijn ten behoeve van derden tot 

  het met de gemeente aangaan van: 

  1e.  overeenkomsten als bedoeld in onderdeel d; 

  2e.  overeenkomsten tot het leveren van onroerende zaken aan de  

   gemeente; 

 d.  rechtstreeks of middellijk een overeenkomst aangaan betreffende: 

  1e.  het aannemen van werk ten behoeve van de gemeente; 

  2e.  het buiten dienstbetrekking tegen beloning verrichten van   

   werkzaamheden ten behoeve van de gemeente; 

  3e.  het leveren van roerende zaken anders dan om niet aan de gemeente; 

  4e.  het verhuren van roerende zaken aan de gemeente; 

  5e.  het verwerven van betwiste vorderingen ten laste van de gemeente; 

  6e.  het van de gemeente onderhands verwerven van onroerende zaken of 

   beperkte rechten waaraan deze zijn onderworpen; 

  7e.  het onderhands huren of pachten van de gemeente. 

2.  Van het eerste lid, aanhef en onder d, kunnen gedeputeerde staten ontheffing 

 verlenen. 

 

Artikel 185 

3.  De rekenkamer stelt elk jaar voor 1 april een verslag op van haar werkzaamheden 

 over het voorgaande jaar. 

 

 
2. Verordening geldelijke voorzieningen (burger)raadsleden, commissieleden en leden 
van de Rekenkamer gemeente Leiderdorp 2015  
 

Artikel 3 Vergoeding voor burgerraadsleden, commissieleden en de Rekenkamer 
2. Het deelnemen van burgerraadsleden aan een vergadering, als bedoelt in lid 1, blijkt 

uit het tekenen van een presentielijst en uit het beeld- en geluidverslag in het 
raadsinformatiesysteem; 

3. Commissieleden ontvangen een vergoeding voor het bijwonen van de vergaderingen 
van een commissie. Deze vergoeding is gelijk aan het door de Minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vastgestelde maximum als vermeld in 
tabel IV in de jaarlijkse circulaire van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties; 

4.  In afwijking van lid 3 van dit artikel ontvangen leden van de Rekenkamer als 
vergoeding voor het deelnemen aan een vergadering van de Rekenkamer twee maal 
het bedrag als bedoeld in lid 3 van dit artikel; 

5.  In afwijking van het bepaalde in het derde en vierde lid van dit artikel ontvangt de 
voorzitter van de Rekenkamer voor het deelnemen aan een vergadering van de 
Rekenkamer drie maal het bedrag als bedoeld in lid 3 van dit artikel; 

6.  De vergoeding wordt na afloop van elk kalenderkwartaal, op basis van zijn uit de 

presentielijst blijkende aanwezigheid, aan de rechthebbende uitbetaald. 
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Bijlage 3. Voorbeeldtekst vacature leden rekenkamer 

 
Advertentie lid rekenkamer 

 

Algemeen 

Sinds 2000 heeft Leiderdorp een onafhankelijke gemeentelijke Rekenkamer. 

Per 11 september 2012 ontstaan er twee vacatures door het aftreden van twee leden van de 

Rekenkamer. 

 

De functie 

De taak van de Rekenkamer is om vanuit een onafhankelijke positie de raad te rapporteren 

over de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het door de 

gemeenteraad gevoerde beleid. De Rekenkamer beslist zelf welke zaken onderzocht gaan 

worden. Gemiddeld doet de Rekenkamer twee onderzoeken per jaar. De rapporten van de 

Rekenkamer zijn openbaar. De Rekenkamer vergadert gemiddeld 1 maal per maand. 

 

De leden worden benoemd voor een periode van 6 jaar; er is een rooster van aftreden. 

 

De Rekenkamer krijgt ambtelijke ondersteuning vanuit de griffie en heeft een eigen budget 

om onderzoek uit te voeren. 

 

Profiel  

U heeft een academisch werk- en denkniveau en beschikt over goede communicatieve en 

schriftelijke vaardigheden. U heeft gevoel voor maatschappelijke ontwikkelingen en bent in 

staat bestuurlijke en politiek relevante thema’s te onderkennen. Voorts beschikt u over de 

volgende eigenschappen: 

- Onafhankelijke instelling 

- Kennis van en gevoel voor bestuurlijke processen 

- Interesse voor het openbaar bestuur en dan specifiek voor het gemeentebestuur 

- Kennis en ervaring met het analyseren, beoordelen en interpreteren van informatie 

- Ervaring en kennis met onderzoeksopdrachten is een pre 

- Kennis van overheidsfinanciën is gewenst.  

 

In verband met de samenstelling van de Rekenkamer nodigt zij specifiek kandidaten uit die 

een afgeronde opleiding in de rechten hebben of ingevolge artikel 58 van de Wet op de 

registeraccountants zijn ingeschreven in het accountantsregister. Omdat de Rekenkamer 

een deel van de onderzoeken in eigen beheer uitvoert is onderzoekservaring belangrijk. Voor 

een goede band met de gemeente Leiderdorp is wonen in Leiderdorp of de naaste omgeving 

wenselijk. 

 
De vergoeding 

Voor het voorbereiden en bijwonen van de vergaderingen van de Rekenkamer ontvangen de 

leden een vergoeding conform de Verordening op de Rekenkamer in de gemeente 

Leiderdorp.  

 

Geïnteresseerd? 

Neem voor meer informatie contact op met ...  

Om te reageren stuurt u uiterlijk ... een korte brief met een actueel CV naar  etc.   

De selectiegesprekken vinden plaats op [datum]. 
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Bijlage 4. Lijst van aftreden 

 

Aftredend / herbenoembaar 

 

Irene Gerrits          2018 / nee 

benoemd 11 september 2006, herbenoemd op 10 september 2012 

Benoemd tot voorzitter in december 2013 

 

Bart Dekker          2016 / ja 

benoemd 11 oktober 2010 

 

Joherlia van Veldhuizen        2018 / ja 

benoemd 10 september 2012 

 

Gert Baak          2018 / ja 

benoemd 10 september 2012 
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Bijlage 5. Groslijst onderwerpen 

 

De criteria voor onderwerpen op de groslijst zijn politieke actualiteit, een substantiële 

financiële omvang en twijfel omtrent de uitvoering.  

 

 

- Toekomstige exploitatielasten Sociaal Cultureel Werk 

- SP 71 (contractbeheer, inhuur derden) 

- WABO 

- Frontoffice (invulling burgercontacten) 

- Implementatie 3D  

- Sportbeleid (feiten en cijfers van de laatste 15-20 jaar) 

- Registratie vastgoed  

- 213a-onderzoeken 

- Subsidieverantwoording 

- Transparantie grote en verplichte samenwerkingsverbanden (handvatten, Kracht 15) 

- MEAS / IKEA (opdrachtgeverschap, verwachtingenmanagement, evalueren 

inspraakprocedures) (Winkelhof) 

- Integriteit 
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Bijlage 6. Inhoudsopgave Startnotitie 

 

De startnotitie voor een onderzoek moet in elk geval de volgende onderwerpen bevatten:  

 

1. Onderzoeksterrein en aanleiding  

2. Soort onderzoek  

3. Centrale vraagstelling  

4. Onderzoeksvragen  

5. Onderzoeksmethode  

6.  Normenkader 

7. Onderzoeksaanpak 

8. Inzet vanuit de ambtelijke organisatie 

9. Planning 

10. Aanneemprijs en inkoopvoorwaarden, overige achtergrondinformatie 

11. Communicatie 

12.  Selectiecriteria en door onderzoeksbureau aan te leveren achtergrondinformatie 
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Bijlage 7. Aanbiedingsbrief startnotitie aan bureaus / offerteverzoek  

 

Aan:  

x 

 

Betreft:  

Uitnodiging uitbrengen offerte onderzoek [titel] Leiderdorp 

 

 

 

Leiderdorp, [datum] 

 

 

Geachte heer [..],   

 

Onlangs hebben wij telefonisch contact gehad over het onderzoek naar [...] in Leiderdorp, 

dat de Rekenkamer voornemens is uit te voeren. U heeft in reactie daarop aangegeven een 

offerte te willen uitbrengen op de uitvraag.  

 

Hierbij treft u de verkenning aan die de Rekenkamer heeft opgesteld om de inhoud en 

reikwijdte van het onderzoek te beschrijven. In de verkenning treft u naast de inhoudelijke 

toelichtingen ook enkele procedurele aandachtspunten. De Rekenkamer Leiderdorp stelt het 

zeer op prijs indien u een offerte wilt uitbrengen voor de uitvoering van dit onderzoek. 

 

In de indicatieve planning die in de verkenning is opgenomen ziet u dat wij voornemens zijn 

(eventueel na een eerste selectie van de offertes) de offrerende bureaus uit te nodigen de 

offerte toe te lichten in onze vergadering op maandagavond [datum]. Hopelijk wilt u deze 

avond hiertoe beschikbaar houden.  

 

Mede in verband met deze planning wil ik u vragen de offerte uiterlijk [datum] aan mij toe te 

zenden. Dit kan vanzelfsprekend digitaal, en indien door u gewenst ook per post.  

 

Indien u nog vragen heeft kunt u mij telefonisch bereiken op telefoonnummer  

[...] en via e-mail, [...].  

 

Ik wil u bij voorbaat hartelijk danken voor het uitbrengen van de offerte.  

 

 

Hoogachtend,  

namens de Rekenkamer Leiderdorp,  

 

x 
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Bijlage 8. Gunningsbrief 

 

Aan:  

x 

 

Betreft:  

Formele bevestiging gunning onderzoek [titel] 

 

 

 

Leiderdorp, [datum]  

 

 

Geachte heer [..],   

 

In reactie op uw offerte en op de toelichting die daarop door uw medewerkers de heren [..] is 

gegeven, is de opdracht voor het onderzoek [...] reeds op [..] telefonisch aan uw buro 

gegund. Om deze gunning schriftelijk vast te leggen zend ik u hierbij voor de volledigheid 

een bevestiging.  

 

Op deze werkzaamheden zijn uitsluitend de inkoopvoorwaarden van Leiderdorp van 

toepassing, de inkoopvoorwaarden van uw bureau zijn nadrukkelijk niet van toepassing op 

deze overeenkomst, zoals ook is opgenomen in de offerteuitvraag.  

 

Ik hoop u voldoende geïnformeerd te hebben,  

 

 

Hoogachtend,  

namens de Rekenkamer Leiderdorp,  

 

x 
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Bijlage 9. Afspraken Rekenkamer - griffie   

 

1. Betaling presentiegelden en reiskosten 

 Griffie zorgt voor presentielijst op vergadertafel, rekenkamerleden tekenen deze af en 

leggen deze terug bij de griffie. Op basis van de presentielijsten zorgt de griffie na het 

einde van ieder kwartaal voor betaling. 

 De griffie zendt aan het einde van ieder kwartaal een financieel overzicht toe aan de 

rekenkamer. De penningmeester van de rekenkamer tekent dit voor akkoord.  

 Aan het eind van het jaar stuurt griffie jaaroverzicht naar rekenkamer van uitbetaalde  

presentiegelden en uitbetaalde  reiskosten (gesplitst) per rekenkamerlid. 

 De griffie meldt nieuwe tarieven na ontvangst circulaire BZK  

 correspondentie vindt uitsluitend plaats tussen griffie en rekenkamer, niet via bijv. de 

afd. FIN.  

 
2. Verslaglegging vergaderingen 

 Rekenkamer stuurt de griffie na elke vergadering een verslag. 

 De griffie plaatst dit in het besloten deel van het raadsinformatiesysteem (RIS), dat 

alleen voor (burger)raadsleden toegankelijk is. Op die manier kan de raad de 

werkzaamheden van de Rekenkamer volgen. 

 
3. Contacten Rekenkamer - raad - burgemeester - gemeentesecretaris - griffier 

 2 x per jaar gesprek Rekenkamer - fractievoorzitters, griffie plant dit in, in overleg met 

de Rekenkamer 

 1 x per jaar gesprek Rekenkamer - burgemeester, Rekenkamer neemt initiatief 

 1 x per jaar of naar behoefte gesprek Rekenkamer - gemeentesecretaris, 

Rekenkamer neemt initiatief 

 2 x per jaar of naar behoefte gesprek Rekenkamer – griffier. Griffie plant gesprekken 

in, bij voorkeur in combinatie met de gesprekken met de fractievoorzitters of overige 

gesprekken. De gesprekken worden bij voorkeur in aansluiting op  vergadering van 

de rekenkamer ingepland.  

 
4. Hoe te handelen rondom onderzoeken 

 Na keuze onderwerp overleg Rekenkamer griffier hoe dit richting organisatie het 

beste kan worden aangevlogen 

 In elk geval eerst een telefonisch overleg met de gemeentesecretaris voordat er actie 

genomen wordt richting organisatie, indien nodig nog mondeling 

 Minimaal drie offertes aanvragen (zie inkoopregels gemeente, bijlage) waar het de 

inkoopgrenzen betreft, wanneer het bedrag lager is ook meerdere offertes inwinnen. 

De rekenkamer zal nadenken over het opstellen van gunningsriteria. 

 Gekozen offerte getekend bij griffie aanleveren  zodat verplichting door griffie kan 

worden aangemaakt (zie regels verplichtingen) 

 Afspraken voor interviews kunnen via griffie worden gemaakt na overleg 

 Correspondentie kan via griffie worden geregeld na overleg 

 Na afloop onderzoek: rapporten toesturen aan iedereen die is geïnterviewd, ook 

intern, duidelijke afspraken hierover maken met griffie. 

 De griffie coördineert de opstelling van de collegereactie bij een rapport 
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5. Communicatielijnen 

 Over en weer wordt in principe het één ingangsprincipe gehanteerd: de griffie is 

aanspreekpunt voor de gemeente Leiderdorp en de secretaris is aanspreekpunt voor 

de rekenkamer. 

 Een onderzoek wordt vanuit de rekenkamer door één persoon begeleid en die 

persoon kan ook met de griffie afspraken maken over dit onderwerp. De secretaris 

van de rekenkamer geeft de naam van de contactpersoon door aan de griffie. 

Offertes worden door deze contactpersoon met de penningmeester van de 

rekenkamer afgehandeld, hij zorgt voor doorgeleiding daarvan aan de griffie (zoals 

opgenomen bij punt 4) 

 De penningmeester communiceert met de griffie over financiën en voert één maal per 

jaar telefonisch overleg met financiën. 

 De voorzitter communiceert met de griffie over de voorzitterszaken. 

 Feitelijke vragen aan de organisatie worden binnen twee weken beantwoord, 

wanneer dit niet lukt wordt een bericht van uitstel gestuurd.  

 

 

Leiderdorp, oktober 2012 
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Bijlage 10. Onderwerpen Jaarverslag 

 

- Inleiding 

- Rekenkameronderzoek: Afgeronde en lopende onderzoeken 

- Rekenkameronderzoek in voorbereiding 

- Overzicht Financiën 

- Overleg met de fractievoorzitters  

- Overleg met de gemeentesecretaris en burgemeester 

- Contacten met de griffie  

- Externe contacten en kennisopbouw 

- Website 

 

- Bijlage 1. Groslijst onderwerpen 

- Bijlage 2. Afgeronde onderzoeken 

- Bijlage 3. Samenstelling rekenkamer 


