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Geachte heer/mevrouw ,

Hierbij vragen wij uw aandacht voor de bijgevoegde motie van de gemeenteraad van 
Rheden met als onderwerp "Minister beperk je tot het wat.". De gemeenteraad van Rheden 
roept op de huidige bepalingen van de Gemeentewet over de rekenkamerfunctie te 
handhaven. De motie is door onze raad met algemene stemmen aangenomen in de op 20 
december 2016 gehouden raadsvergadering.

Hoogachtend,
Namens de gemeenteraad van Rheden,

De Griffier,
mw. mr M.G.J.L. Kateman

Bijlage:
- Motie vreemd aan de orde van de dag: "Minister beperk je tot het wat."

Afschrift aan:
- Tweede Kamerfracties
- Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR)
- Alle Nederlandse gemeenten
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Motie vreemd aan de orde van de dag: "Minister beperk je tot het wat."

De Raad van de Gemeente Rheden, in vergadering bijeen op dinsdag 20 december 2016, 

Overwegende dat:

1. De gemeente Rheden een verordening lokale Rekenkamercommissie heeft gebaseerd op 
huidige wet- en regelgeving;

2. de raad een jaarlijks budget toekent voor onderzoeken door deze rekenkamercommissie;
3. De rekenkamercommissie in de huidige samenstelling naar behoren en volle tevredenheid 

functioneert;
4. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) het voornemen heeft om 

de samenstelling van de rekenkamer te veranderen en in de toekomst alleen maar te laten 
bestaan uit externe leden;

5. de raad van mening is dat hierdoor de verankering met de lokale belangen mogeiijk verloren

6. Een rekenkamer die alleen maar bestaat uit externe leden een hogere kostenpost met zich 
meebrengt, waardoor er een geringer budget overblijft voor onderzoeken;

Verzoekt de griffie om:

a. bij de minister van BZK aan te geven dat de gemeenteraad van Rheden van mening is dat de 
minister geen wetswijziging moet voorstellen om de samenstelling van de 
Rekenkamer(commissie) te wijzigen en invulling van de rekenkamerfunctie tot de 
bevoegdheid van de gemeenteraad moet laten;

b. Een afschrift van deze motie ook te sturen naar alle fracties in de tweede kamer, de 
Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) en alle 
gemeenten in Nederland

En gaat over tot de orde van de dag.

De Steeg, 20 december 2016

De raadsleden, tevens leden van de Rekenkamercommîssie gemeente RhpHpn

gaat;

Erik Roumen Jeroen Kuijpers
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