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Artikel 3 Samenstelling Rekenkamercommissie 
1. De rekenkamercommissie bestaat uit drie 

leden, die door de raad van buiten de kring 
van zijn leden worden benoemd voor een 
periode van vier jaar; deze leden kunnen 
door de raad één keer worden herbenoemd 
voor een gelijke periode. 

2. De rekenkamercommissie stelt een zodanig 

rooster van aftreden op dat daarmee de 
continuïteit binnen de 
rekenkamercommissie wordt gewaarborgd. 

3. Elke voordracht gaat vergezeld van een 

verklaring van de kandidaat bevattende: 
a. de mededeling dat hij/zij de benoeming 
zal aanvaarden; 
b. een overzicht van andere functies dan 
het lidmaatschap van de 
rekenkamercommissie die hij/zij vervult; 
c. een verklaring omtrent het gedrag 
4. Wijzigingen in het in lid 4 sub b genoemde 

overzicht worden terstond door het lid aan 
de raad gemeld. 

5. De leden leggen, voordat zij hun functie 

kunnen uitoefenen, in een vergadering van 
de raad in de handen van de voorzitter van 
de raad de eed (verklaring en belofte) af: 
“Ik zweer (verklaar) dat ik, om tot lid van de 
rekenkamercommissie benoemd te worden, 
rechtstreeks noch middellijk, onder welke 
naam of welk voorwendsel ook, enige gunst 
heb gegeven of beloofd. 
Ik zweer (verklaar en beloof) dat ik, om iets 
in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks 
noch middellijk enig geschenk of belofte heb 
aangenomen of zal aannemen. 
Ik zweer (beloof) dat ik getrouw zal zijn aan 
de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen 
en dat ik mijn plichten als lid van de 
rekenkamercommissie naar eer en geweten 
zal vervullen. 
Zo waarlijk helpe mij God Almachtig! (Dat 
verklaar en beloof ik!)” 

6. De raad benoemt één van de leden als 

voorzitter. De voorzitter draagt zorg voor het 
tijdig en periodiek bijeenroepen van de 
vergaderingen van de 
rekenkamercommissie, het leiden van de 
vergaderingen, het bewaken van de 
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uitvoering van de onderzoeksopzet en de 
werkwijze en het bevorderen van een 
zorgvuldige besluitvorming. Hij voert hiertoe 
regelmatig overleg met de onderzoekers en 
met het secretariaat. 
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Artikel 7 Vergoeding voor de 
werkzaamheden van de leden van de 
rekenkamercommissie 
 
1. De leden en voorzitter van de 

rekenkamercommissie ontvangen een 
maandelijkse vergoeding voor hun 
werkzaamheden. Deze vergoeding bedraagt 
€ 330,26 per maand voor de leden van de 
commissie. De vergoeding is all-in, inclusief 
onkostenvergoeding en reiskosten en 
wordt maandelijks uitbetaald. 

2. De vergoeding zoals bedoeld in het eerste 
lid, wordt jaarlijks geïndexeerd volgens het 
prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie.  

3. De vergoedingen als bedoeld in het eerste 
en tweede lid komen ten laste van het 
budget van de rekenkamercommissie als 
bedoeld in artikel 12. 
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1. De leden en voorzitter van de 

rekenkamercommissie ontvangen een 
maandelijkse vergoeding voor hun 
werkzaamheden. Deze vergoeding bedraagt 
25% van de vergoeding die een raadslid op 
grond van het rechtspositiebesluit 
decentrale politieke ambtsdragers. De 
vergoeding is all-in, inclusief 
onkostenvergoeding en reiskosten en 
wordt maandelijks uitbetaald. 

2. De vergoedingen als bedoeld in het eerste 
lid komen ten laste van het budget van de 
rekenkamercommissie als bedoeld in artikel 
12. 

 

Artikel 8  Onderwerpen voor en 
beslissing tot uitvoeren van onderzoek 
 
1. De rekenkamercommissie kiest zelfstandig 

en onafhankelijk de onderwerpen voor haar 
onderzoek, formuleert de probleemstelling 
en de onderzoeksvragen en stelt de 
onderzoeksopzet vast.  

2. De rekenkamercommissie inventariseert 
jaarlijks voor het opstellen van het 
onderzoeksprogramma welke suggesties er 
zijn voor onderzoeksonderwerpen bij 
gemeenteraad, college en de bevolking. 

3. De raad kan de rekenkamercommissie een 
gemotiveerd verzoek doen tot het instellen 
van een onderzoek. De 
rekenkamercommissie bericht de raad 
binnen een maand in hoeverre aan dat 
verzoek wordt voldaan. Indien de 
rekenkamercommissie niet aan het verzoek 
van de raad voldoet, zal zij daarvoor goede 
gronden aanvoeren.  

4. De onderwerpen van onderzoek worden 
inclusief de verantwoording jaarlijks voor 1 
maart als respectievelijk jaarverslag en 
onderzoeksprogramma ter kennisneming 
aan de raad toegezonden.  

5. De in lid 1 bedoelde onderzoeksopzet wordt 
door de rekenkamercommissie rechtstreeks 
ter kennisneming voorgelegd aan de 
gemeenteraad. 
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