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wetsvoorstel versterking decentrale rekenkamers

Geachte leden van de Tweede Kamer,
De minister van Binnenlandse Zaken heeft een wetsvoorstel voorbereid ter versterking
van decentrale rekenkamers. Dit voorstelwordt op korte termijn ter besluitvorming aan
u voorgelegd. De gemeenteraad van de gemeente Beesel heeft bezwaren ten aanzien
van de inhoud van dit voorstel en wenst hier daarom op te reageren. Hiertoe dient
deze brief.

Geen ruimte meer voor rekenkamercommissies
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Op basis van het wetsvoorstel 'versterking decentrale rekenkamers' is er - na
vaststelling - in Nederlandse gemeenten geen plaats meer voor
rekenkamercommissies waar personen die gelieerd zijn aan raadsfracties zitting in
hebben. De voornaamste redenen voor de wetswijziging zijn onder andere de
versterking van de onafhankelijkheid, het beter kunnen functioneren, het institutioneel
versterken en actiever maken van de rekenkamer genoemd. Met deze wijziging
worden, zoals op 25 maart 2020 viel te lezen op de website van Binnenlands Bestuur,
zeket 110 gemeenten in Nederland geconfronteerd. Deze gemeenten zullen hun
bestaande rekenkamercommissie om moeten vormen in een volledig door externe
leden bezette rekenkamer. De gemeenteraad van Beesel vindt het voorliggende
wetsvoorstel geen goede ontwikkeling. Met de redenen om voor de uitwerking van het
voorstel te kiezen, scheert de minister alle rekenkamers en rekenkamercommissies in
Nederland in onze ogen over een kam en moeten 'de goeden onder de kwaden lijden'

Rekenkamercommissie heeft meenrvaarde
De gemeente Beesel heeft, zoals vele andere gemeenten, een goed functionerende
lokale rekenkamercommissie. ln deze commissie hebben zowel externe leden
(personen zonder binding met de gemeenteraad) als interne leden (personen die
gelieerd zijn aan raadsfracties) zitting. De mix van externe en interne leden zorgt voor
een goede verbinding tussen de rekenkamercommissie en de gemeenteraad. De
commissie is zeer actief en voert met grote regelmaat onderzoeken uit. Daarbij
worden (soms) kritische resultaten gedeeld met de gemeenteraad. we durven te
stellen dat de commissie naar behoren functioneert en een actieve rol heeft.
Ook zien we, juist door de gemixte samenstelling, voldoende kritische massa om
onafhankelijkheid van de commissÍe te waarborgen. Als u akkoord gaat met het
wetsvoorstel van de minister van Binnenlandse Zaken, betekent dit direct het einde
van de rekenkamercommissie zoals we die ín de gemeente Beesel en veel andere

Nederlandse gemeenten kennen. Het spreekwoordelijke kind wordt daarmee met het
badwater weggegooid.
De gemeenteraad van Beesel vraagt zich af of het doel dat de minister beoogt, bereikt
wordt met de voorgestelde wetswijziging. Om in elke Nederlandse gemeente een
goed werkende rekenkamer te activeren, zijn andere instrumenten inzetbaar.

Verzoek aan de Tweede Kamer
Zoals beschreven, achten wij de gevolgen van het wetsvoorstel voor onze
rekenkamercommissie, maar ook voor die van andere gemeenten in Nederland, niet
wenselijk. Het voortbestaan van rekenkamercommissies in de huidige vorm komt door
het voorstel in gevaar. Wij verzoeken u dan ook om het voorliggende wetsvoorstel te
verwerpen, of op een dusdanige manier te amenderen dat het ook in de toekomst
mogelijk blijft om rekenkamercommissies zoals deze in de huidige vorm bestaan, in
stand te houden. Deelname van personen die gelieerd zijn aan raadsfracties binnen
de lokale raad is voor ons van cruciale meerwaarde voor een goed functionerende
rekenkamerfunctie binnen het lokaal bestuur.

Als daar behoefte aan is, zijn wij bereid om deze brief mondeling aan u toe te lichten.
Wij zullen tot dan het debat met belangstelling blijven volgen.
Een afschrift van deze brief is verzonden aan alle gemeenteraden in Nederland, met
het verzoek om deze brief te steunen.

Hoogachtend,
de raad van de gemeente Beesel,

N.H.P. Vintcent

griffier

B.C.M. Vostermans,
voorzitter

