
Model Verordening gemeentelijke 
rekenkamer (nieuw model, maart 
2023) 
 Besluit van de raad van de gemeente [naam gemeente] tot vaststelling van de Verordening 
gemeentelijke rekenkamer [naam gemeente en eventueel jaartal] (Verordening gemeentelijke 
rekenkamer [naam gemeente en eventueel jaartal])  
  
 De raad van de gemeente [naam gemeente]; 
 gelezen het voorstel van college van burgemeester en wethouders van [datum en nummer]; 
 gelet op de artikelen 81k en 149 van de Gemeentewet; 
 gezien het advies van de [naam raadscommissie]; 
 besluit vast te stellen de volgende verordening: 
  
 Verordening gemeentelijke rekenkamer [naam gemeente en eventueel jaartal] 

Artikel  1. Definities 
 In deze verordening wordt verstaan onder: 

· college: college van burgemeester en wethouders; 
· rekenkamer: gemeentelijke rekenkamer als bedoeld in artikel 81a van de Gemeentewet[; 
· voorzitter: voorzitter van de rekenkamer]. 

Artikel 2. Rekenkamer 
 1 . Er is een rekenkamer. 

 [ 2 . De rekenkamer bestaat uit één lid. De raad benoemt ook een plaatsvervangend lid. 

  

 OF 

  

 2 . De rekenkamer bestaat uit [aantal] leden, waaronder een voorzitter.] 

  

  

[Artikel  3. Klankbordgroep 
 1. Er is een klankbordgroep voor de rekenkamer.  

 2. De klankbordgroep bestaat uit [aantal] leden. De raad kan daarnaast een [aantal] plaatsvervangers 
benoemen die hen bij afwezigheid kunnen vervangen.] 

Artikel 4. Herbenoeming 
[Het lid van de rekenkamer kan OF De leden van de rekenkamer, waaronder de voorzitter, kunnen] 
maximaal [aantal] keer voor een periode van zes jaar worden herbenoemd. 

Artikel 5. Ambtelijke ondersteuning  
 1 . De rekenkamer heeft een ambtelijk secretaris.  



 2 . Burgemeester en wethouders wijzen de ambtelijk secretaris aan, alsmede ook een of meer 
plaatsvervangers, op voordracht van [het lid OF de voorzitter] van de rekenkamer.  

Artikel 6. Budget 
 [ Het lid OF De voorzitter] van de rekenkamer is bevoegd binnen zijn budget uitgaven te doen voor de 
uitvoering van de werkzaamheden van de rekenkamer.  

Artikel 7. Vergoeding  
 [ 1 . [ Het lid OF De leden] van de rekenkamer [ontvangt OF ontvangen] voor [zijn OF hun] 
werkzaamheden een vaste maandelijkse vergoeding. 
2. De vergoeding bedraagt voor [het lid OF de voorzitter] [percentage] % [en voor gewone leden 
[percentage] %] van de vergoeding voor raadsleden. 
 
 OF 
  

 1 . [ Het lid OF De leden] van de rekenkamer [ontvangt OF ontvangen] voor [zijn OF hun] 
werkzaamheden een vaste maandelijkse vergoeding. 
2. De vergoeding bedraagt voor [het lid OF de voorzitter] € [bedrag] per maand [en voor gewone leden 
€ [bedrag] per maand]. De vergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd met dezelfde indexering die geldt 
voor de vergoeding voor raadsleden. 

  

 OF  
  

 1 . [ Het lid OF De leden] van de rekenkamer [ontvangt OF ontvangen] voor [zijn OF hun] 
werkzaamheden een vergoeding per vergadering. 
2. De vergoeding bedraagt voor [het lid OF de voorzitter] € [bedrag] per vergadering [en voor gewone 
leden € [bedrag] per vergadering]. De vergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd met dezelfde indexering 
die geldt voor de vergoeding voor raadsleden.] 
 
[3. [Het lid OF de leden] van de rekenkamer [ontvangt OF ontvangen] daarnaast een vergoeding voor 
[zijn OF hun] reiskosten. Dit is maximaal de belastingvrije kilometervergoeding. Kosten van openbaar 
vervoer worden geheel vergoed. 
  

  OF 

  

 3 . De vergoedingen, genoemd in het tweede lid, zijn inclusief reis-, verblijf- en overige kosten.] 

  

[Artikel 8. Monitoring aanbevelingen 
 De griffie verstrekt de raad jaarlijks voor [datum] een overzicht van de aan de raad gedane voorstellen 
van de rekenkamer welke door de raad zijn overgenomen en door de raad zelf moeten worden 
uitgevoerd, vergezeld van de wijze waarop aan de voorstellen vervolg is gegeven.] 

Artikel 9. Slotbepalingen 
 [  1 . Besluiten , genomen krachtens [citeertitel oude verordening], die golden op het moment van de 
inwerkingtreding van deze verordening en waarvoor deze verordening overeenkomstige besluiten kent, 
gelden als besluiten genomen krachtens deze verordening. ] 

 2 . De [  citeertitel oude verordening ] wordt ingetrokken. 



 3 . Deze verordening treedt in werking op [datum]. 

 4 . Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening gemeentelijke rekenkamer [naam gemeente 
en eventueel jaartal]. 

 Aldus vastgesteld in de openbare raadvergadering van [datum]. 

  

 De voorzitter, 

 De griffier,  


