Verslag openbare internetconsultatie wetsvoorstel versterking decentrale rekenkamers
Van 4 juni 2018 t/m 1 augustus 2018 is via www.interconsultatie.nl aan belangstellenden de
gelegenheid geboden te reageren op het conceptwetsvoorstel versterking decentrale rekenkamers.
Dat heeft 25 reacties opgeleverd, waarvan vier niet openbaar zijn gemaakt door de indiener. In
twee gevallen is eenzelfde reactie geplaatst, waardoor uiteindelijk 23 verschillende reacties op het
wetsvoorstel zijn ontvangen. Daarvan worden drie reacties in dit verslag buiten beschouwing
gelaten, aangezien er in de reactie niet inhoudelijk op het wetsvoorstel wordt gereageerd. Negen
reacties zijn afkomstig van rekenkamers of rekenkamerfuncties, zeven reacties zijn ontvangen van
individuen, één reactie is ontvangen van de Vereniging van Griffiers, één reactie van de
meerderheid van een gemeenteraad, en twee reacties van individuele griffiers. Enkele reacties
bevatten wetstechnische suggesties die zijn beoordeeld en zo nodig verwerkt in het definitieve
voorstel.
De reacties van gemeenteraad, griffiers en/of rekenkamercommissies toonden zich hoofdzakelijk
kritisch tegenover het conceptwetsvoorstel, waarbij vooral het negatieve effect van het
wetsvoorstel op de eigen (goed functionerende) praktijk door het afschaffen van de mogelijkheid
om per verordening regels te stellen aan de uitoefening van de rekenkamerfunctie als
hoofdargument wordt gehanteerd. Om te borgen dat gemeenten hun geregelde rekenkamerfunctie
op zorgvuldige wijze kunnen omzetten in een goed functionerende onafhankelijke rekenkamer
voorziet het voorstel in een overgangstermijn van één jaar.
In een aantal reacties wordt gesteld dat door het wetsvoorstel de betrokkenheid van raadsleden
zal afnemen, wat de effectiviteit van de rekenkamer negatief kan beïnvloeden en er wordt
betwijfeld waarom überhaupt raadsleden geen lid meer mogen zijn van de rekenkamer. Verder
wordt gesteld dat het wetsvoorstel indruist tegen de tijdgeest om gemeenten juist meer
beleidsvrijheid te geven. In deze memorie van toelichting is toegelicht dat het past bij de ruimte
voor lokaal maatwerk dat er gedegen controle mogelijk is op het gevoerde bestuur. Een
onafhankelijke rekenkamer draagt hiertoe bij.
De gekozen vorm (rekenkamer of rekenkamerfunctie) zegt volgens een aantal reacties niets over
de kwaliteit of meerwaarde van het gedane werk, en ook onafhankelijke rekenkamers kunnen in
het werk ernstig worden belemmerd indien de gemeenteraad het nut van hun werk niet inziet. In
de toelichting zijn verschillende werkwijzen opgenomen waarmee volgens de werkgroep lokale
rekenkamers de betrokkenheid van de raad bij de rekenkamer en de toegevoegde waarde en
kwaliteit van rekenkameronderzoek kunnen worden geborgd. Ook wordt in enkele reacties
aandacht gevraagd voor de mogelijkheid dat griffiemedewerkers de rekenkamer kunnen blijven
ondersteunen, omdat het praktisch voor gemeenten lastig te organiseren is. Zoals in reactie op de
consultatiereactie van de NVRR uiteen is gezet, is dit overgenomen in het wetsvoorstel en is in de
toelichting verduidelijkt dat volgens de regering ook een gemeenschappelijke rekenkamer een
wenselijk alternatief is. In enkele gevallen wordt voorgesteld om eerst de rapportage van de
werkgroep lokale rekenkamers af te wachten alvorens het wetsvoorstel in te dienen. De
bevindingen van deze werkgroep zijn verwerkt in de toelichting.
Een minderheid van de reacties staat in beginsel positief tegenover het voorstel, waaronder de G4rekenkamers, een rekenkamercommissie en een statenlid. Positieve elementen in het wetsvoorstel
zijn onder andere de uitbreiding van de onderzoeksbevoegdheden waarbij door rekenkamers van
vier grote gemeenten ook suggesties worden gedaan tot verbetering of uitbreiding van het
voorstel, die overeenkomen met de voorstellen van de NVRR. Een ander positief element dat wordt
genoemd is de werking van het artikel 81j van de Gemeentewet dat niet van toepassing is op
rekenkamerfuncties, maar wel op lokale rekenkamers, waarin is bepaald dat de raad in overleg
treedt met de rekenkamer om de nodige middelen ter beschikking te stellen voor een goede
uitoefening van de werkzaamheden.

