
Raadsvergadering 31 januari 2013
Bundelnr. 2 Verordening Rekenkamercommissie

Amendement D66

Artikel 3, 4, 5 en 6 van de verordening rekenkamercommissie gemeente Oude IJsselstreek 2013 als 
volgt wijzigen:

Artikel 3. Benoeming van de leden

1. De raad benoemt de leden van de commissie op voordracht van de 
agendacommissie/presidium. 

2. Onverminderd het bepaalde in artikel 81o, derde lid van de wet, kan een lid van de commissie 
niet tevens zijn een fractieassistent of lid van de raad, of van een door de raad ingestelde 
commissie, dan wel medewerker of bestuurslid van een instelling welke met de gemeente een 
financiële band heeft. 

3. De leden worden benoemd voor een periode van 4 jaar. De leden kunnen maximaal één keer 
worden herbenoemd. 

4. Ten aanzien van de leden zijn de artikel 81 g en 81 h van de wet van 
overeenkomstige toepassing. 

5. De leden van de commissie kiezen uit hun midden een voorzitter
6. De commissie wordt bij de uitvoering van haar taken terzijde gestaan door een 

secretaris/onderzoeker.
7. De secretaris legt rechtstreeks verantwoording af aan de commissie over de wijze waarop de 

ondersteunende taken worden verricht.
8. De secretaris draagt zorg voor de agendaplanning, de verslaglegging en de vorming van 

dossiers.

Artikel 4. Einde van het lidmaatschap van de commissie en non-activiteit

1. Een lid van de commissie wordt door de raad ontslagen:
a. op eigen verzoek;
b. bij de aanvaarding van een functie die onverenigbaar is met het 
    lidmaatschap van de commissie;
c. wanneer het lid bij onherroepelijk geworden rechtelijke uitspraak wegen 
    misdrijf is veroordeeld, dan wel bij zulk een uitspraak een maatregel is 
    opgelegd die vrijheidsbeneming tot gevolg heeft;
d. indien het lid bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak onder 
    curatele is gesteld, in staat van faillissement is verklaard, surseance 
    van betaling heeft verkregen of wegens schulden is gegijzeld;
e. indien hij naar het oordeel van de raad ernstig nadeel toebrengt aan 
    het in hem gestelde vertrouwen; 

2. Een lid van de commissie kan door de raad worden ontslagen, indien hij door ziekte of 
gebreken ongeschikt is zijn functie te vervullen. 

3. De raad kan in bijzondere situaties, waarbij het goed functioneren van de commissie in het 
geding is, een lid tijdelijk op non-actief stellen.

Artikel 5. Vergoeding voor werkzaamheden van de leden van de commissie

1. De leden van de commissie ontvangen een vergoeding voor het bijwonen van de 
vergaderingen van de commissie. 

2. De vergoeding bedraagt voor de leden van de commissie per gezamenlijke vergadering 
tweemaal het bedrag dat de minister van Buitenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties jaarlijks 
vaststelt ingevolge artikel 14 eerste lid, van het Rechtspositiebesluit raads- en 
commissieleden voor het bijwonen van commissievergaderingen; de voorzitter ontvangt een 
vergoeding per vergadering van driemaal dat bedrag. Tevens worden de reiskosten en 
eventuele overige onkosten vergoed naar de daarvoor in het algemeen bij de gemeente 
geldende maatstaf.

De nummering van de overige artikelen aanpassen.


