BEGELEIDINGSBLAD RAADSTUKKEN
1 Onderwerp:

Instellen lokale rekenkamer en vaststellen bijbehorende verordening

2 Voor welke
raadscyclus:

27 juni
Op raads-info-bijeenkomst
Raadscommissie
Raadsvergadering
Werkbijeenkomst

3 Welke behandeling
wordt gevraagd:

Technische toelichting
Open gesprek
Informatieve beraadslaging (beeldvorming)
Oriënterende beraadslaging (oordeelsvorming)
Politieke beraadslaging ter voorbereiding op besluitvorming
Besluitvorming

4 Bij behandeling
verwacht u behoefte
aan:

Inspraak van inwoners (reactie op het onderwerp)

5 Bij behandeling in

Inleiding door portefeuillehouder

Samenspraak met inwoners (interactie over het onderwerp)

raads-info-bijeenkomst

Inleiding door ambtenaar, naam: .......................................................

is er behoefte aan:

Inleiding door externe adviseur, naam: ....................................................
Inleiding door externe partner, naam: ......................................................
Toelichting en reactie door externe adviseurs/partners,
namen: .....................................................................................................
6 Inschatting hoe veel
tijd nodig is voor
behandeling:

Korte toetsing (kwartier)
Half uur
Drie kwartier
Vijf kwartier
Avondvullend (maximaal twee en een half uur)

7 Samenvatting van
de hoofdpunten voor
beraadslaging resp.
besluitvorming:

De Rekenkamer heeft als doel het doen van onderzoek naar doelmatigheid en
doeltreffendheid van gemeentelijk beleid. De raad geeft hiermee invulling aan
(een deel van) haar controlerende taak en aan art. 81 van de Gemeentewet.
De afgelopen jaren is er een discussie geweest over de vorm en inhoud van de
Rekenkamerfunctie.
In dit voorstel werkt de auditcommissie op basis van enkele keuzes de
verschillende alternatieven uit. Daaruit volgt dit concrete voorstel. Deze opzet
maakt het voor de raad mogelijk om de verschillende keuzes af te wegen en op
basis daarvan een eigen oordeel te vormen over opzet van de rekenkamer.

8 Eerder genomen
besluiten of eerder
besproken stukken
9 Algemeen te
ontsluiten stukken via
website en
RaadsApp:

-

Raadsvoorstel (4p)
Verordening op de Rekenkamer (7p)
Bijlage: Decentrale rekenkamers worden versterkt - Nieuwsbericht Rijksoverheid 12-4-2019

-

Bijlage: VNG Magazine 19 april 2019

10 Achterliggende
stukken, te ontsluiten
via interne deel
RaadsApp:
11 Geheime stukken,
ingevolge Wob alleen
ter inzage op de
raadsgriffie:
12 Welke burgers,
bedrijven,
organisaties krijgen
bericht van
raadsbehandeling
door de behandelend
ambtenaar en met
welk doel?
13 Portefeuillehouder:

Auditcommissie

14 Programmamanager:
15 Behandelend
ambtenaar,
beschikbaar voor
informatie vooraf:

Juss van de Lisdonk, 06 54 39 44 65
j.vandelisdonk@oude-ijsselstreek.nl
Marco Looman, 0315 292 439
m.looman@oude-ijsselstreek.nl

16 Opmerkingen
voorzitter
raadscommissie:
17 Opmerkingen
agendacommissie:
18 Opmerkingen
raadsgriffie:
19 Zienswijze college:

De raad zal eerst de keuze voor beslispunt 2a of 2b worden voorgelegd. Bij een
meerderheid voor 2a of 2b zal het volledige raadsvoorstel met daarin de
geselecteerde keuze ter besluitvorming worden voorgelegd.
Het college geeft bij deze stukken een aanvullende overweging met betrekking
tot de kosten. Eén extern lid is (logischerwijs) goedkoper dan drie externe leden.

