Wijziging van de Gemeentewet en de Provinciewet in verband met het afschaffen van de
rekenkamerfunctie, het openen van de mogelijkheid tot het benoemen van raadsleden en
statenleden tot adviserend lid van de rekenkamer en het uitbreiden van de bevoegdheden
van de rekenkamer tot inkooprelaties (Wet versterking decentrale rekenkamers)

VOORSTEL VAN WET
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van OranjeNassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de rekenkamerfunctie af te
schaffen, de mogelijkheid te openen om raadsleden en statenleden als adviserend lid toe te
voegen en het uitbreiden van de bevoegdheden van de rekenkamer tot inkooprelaties en
daartoe de Gemeentewet en de Provinciewet te wijzigen;
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen
overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en
verstaan bij deze:

Artikel I
De Gemeentewet wordt als volgt gewijzigd.

A
Artikel 81a komt als volgt te luiden:
Artikel 81a
In elke gemeente is een rekenkamer, die door de raad wordt ingesteld.

B
Artikel 81b wordt als volgt gewijzigd:
1. Voor de tekst wordt de aanduiding 1 geplaatst.
2. Er wordt een lid toegevoegd, dat luidt:

2. De raad kan bepalen dat een of meer van zijn leden als adviseur aan de rekenkamer
worden toegevoegd.
C
Hoofdstuk IVB vervalt.
D
Artikel 184 wordt als volgt gewijzigd:
1. In de aanhef van het eerste lid wordt “in de volgende leden” vervangen door: in het
tweede en het derde lid.
2. In het eerste lid, onderdeel c, wordt “de gemeente, alleen of samen met andere
gemeenten,” vervangen door: de gemeente, alleen of samen met andere gemeenten, een of
meer provincies of het Rijk,.
3. Na het derde lid wordt een lid toegevoegd dat luidt:
4. De rekenkamer kan een onderzoek verrichten ten aanzien van rechtspersonen,
commanditaire vennootschappen, vennootschappen onder firma en natuurlijke personen
die een beroep of bedrijf uitoefenen die goederen en diensten leveren die betrekking
hebben op de uitvoering van een publieke taak waarvan de betaling ten laste van de
gemeentebegroting komt en waarbij de gemeente zich het recht heeft voorbehouden bij de
betreffende rechtspersoon, vennootschap of natuurlijke persoon controles uit te voeren ten
aanzien van de geleverde goederen of diensten.

Artikel II
De Provinciewet wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 79a komt te luiden:
Artikel 79a
In elke provincie is een rekenkamer, die door provinciale staten wordt ingesteld.

B

Artikel 79b wordt als volgt gewijzigd:
1. Voor de tekst wordt de aanduiding 1 geplaatst.
2. Er wordt een lid toegevoegd, dat luidt:
2. Provinciale staten kunnen bepalen dat een of meer van haar leden als adviseur aan de
rekenkamer worden toegevoegd.
C
Hoofdstuk IVB vervalt.
D
Artikel 185 wordt als volgt gewijzigd:
1. In de aanhef van het eerste lid wordt “in de volgende leden” vervangen door: in het
tweede en het derde lid.
2. In het eerste lid, onderdeel c, wordt “de provincie, alleen of samen met andere
provincies,” vervangen door: de provincie, alleen of samen met andere provincies, een of
meer gemeenten of het Rijk,.
3. Na het derde lid wordt een lid toegevoegd dat luidt:
4. De rekenkamer kan een onderzoek verrichten ten aanzien van rechtspersonen,
commanditaire vennootschappen, vennootschappen onder firma en natuurlijke personen
die een beroep of bedrijf uitoefenen die goederen en diensten leveren die betrekking
hebben op de uitvoering van een publieke taak waarvan de betaling ten laste van de
provinciebegroting komt en waarbij de provincie zich het recht heeft voorbehouden bij de
betreffende rechtspersoon, vennootschap of natuurlijke persoon controles uit te voeren ten
aanzien van de geleverde goederen of diensten.

Artikel III
Indien in een gemeente op de datum voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze wet
een verordening geldt als bedoeld in artikel 81oa van de Gemeentewet, zoals dat luidde op
die datum, behoudt deze haar rechtskracht tot uiterlijk een jaar na die datum of bij eerdere
intrekking van de verordening, tot de datum van intrekking.

Artikel IV
Deze wet wordt aangehaald als: Wet versterking decentrale rekenkamers.

Artikel IV

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries,
autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de
hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

