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Verlenging pilot rekenkamercommissie

Gevraagde
Beslissing:

Te besluiten om:
1. De huidige pilot rekenkamercommissie te verlengen tot
uiterlijk 31 december 2013
2. De termijn van de huidige leden van de
rekenkamercommissieleden te verlengen tot uiterlijk 31
december 2013
3. Een tweede gezamenlijk onderzoek voor beide gemeenten
uit te laten voeren door de rekenkamercommissie
4. Een gedeeld evaluatieonderzoek uit te voeren naar de
pilot rekenkamercommissie
5. De besluitvorming over de invulling van de
rekenkamerfunctie en de bemensing ervan in het najaar
van 2013 te plannen.

Aan de gemeenteraad
van
Krimpen aan den IJssel
Krimpen aan den IJssel, 8 november 2012
Inleiding
Op 22 maart 2012 heeft de gemeenteraad ingestemd met een pilot rekenkamercommissie
waarbij de Capelse rekenkamerleden tevens zijn benoemd tot rekenkamercommissieleden
van Krimpen aan den IJssel. De duur van de pilot is bepaald tot uiterlijk 7 juli 2013. Het
(gezamenlijke) onderzoek wat op dit moment wordt uitgevoerd wordt volgens planning
besproken in de raadsvergadering van 13 juni. Om een goede invulling te kunnen geven aan
de evaluatie van de pilot is het van belang om dit onderzoek te betrekken bij de evaluatie. U
wordt daarom voorgesteld om deze te verlengen tot uiterlijk 31 december 2013. Deze
verlenging wordt ook in Capelle in den IJssel voorgesteld.
Beoogd effect
Een goede invulling geven aan de evaluatie van de huidige pilot rekenkamercommissie.
Argumenten
1.1 Verlenging pilot maakt evaluatie zinvoller

Een verlenging van de pilot maakt het mogelijk het huidig lopende onderzoek te betrekken bij
de evaluatie. De afronding van het onderzoek is voorzien voor het voorjaar van 2013, met
besluitvorming op 13 juni 2013.
1.2 Verlenging maakt betrekken auditcommissie beter mogelijk
De instelling van een auditcommissie is voorzien voor de raadsvergadering van februari
2013. Door de pilot enkele maanden te verlengen kan de auditcommissie betrokken worden
bij het advies over de resultaten van het huidige lopende onderzoek, en tevens een rol
spelen in de evaluatie
2.1 Verlenging termijn leden volgt uit verlenging pilot
De bemensing van de rekenkamercommissie is voorzien tot 7 juli 2013. Indien de pilot wordt
verlengd, is het nodig om ook de termijn van de leden met dezelfde termijn te verlengen.
3.1 Extra onderzoek is mogelijk
Gedurende de extra looptijd van de pilot is het mogelijk een (klein) extra gezamenlijk
onderzoek uit te laten voeren. Dit onderzoek wordt niet betrokken in de evaluatie. Het is
mogelijk nadere input te leveren voor de keuze en invulling van het onderzoek.
4.1 Evaluatie geeft inzicht voor de toekomst
Door de pilot (gezamenlijk) te evalueren komt informatie beschikbaar over het verloop van de
pilot en kunnen de respectievelijke raden een afweging maken over invulling van de
rekenkamerfunctie in de toekomst.
5.1 Door verlenging kan een goede afweging gemaakt worden voor de toekomst.
Het huidige onderzoek wordt afgerond door besluitvorming op 13 juni 2013. Vervolgens gaat
de evaluatie van start. Deze kan worden afgerond in het najaar, waarna, na besluitvorming,
kan worden gestart met de invulling van de rekenkamerfunctie vanaf 2014, inclusief
bemensing.
Financiën
Binnen het huidige budget is er voldoende ruimte voor het uitvoeren van een (klein) extra
onderzoek en een evaluatieonderzoek over de pilot.
Communicatie
Via de griffie en de afdeling communicatie wordt de informatie over de
rekenkamercommissie up to date gehouden.

In de vergadering van de besluitvoorbereidende commissie van 22 november 2012 is dit
voorstel aan de orde geweest.

Hoogachtend,
Het presidium van de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel
L.M. Huizer
Voorzitter

