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Betreft Inactieve reken kamers

Geachte leden van de raad,

In opdracht van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en
Rekenkamercommissies (NVRR) is het rapport De staat van de rekenkamer
uitgebracht. Het rapport besteedt ook aandacht aan slapende ofwel inactieve
rekenkamers. Daarbij maakt men onderscheid tussen tijdelijk en permanent
inactieve rekenkamers. De laatste voeren geen onderzoeken uit en daartoe zijn er
ook geen concrete plannen. Uit het rapport blijkt dat uw gemeente behoort tot de
15 gemeenten met een permanent inactieve rekenkamer.

Rekenkameronderzoek biedt een belangrijke ondersteuning voor
gemeenteraadsleden in hun controlerende en kaderstellende taken. Er moet
sprake zijn van deugdelijke financiële verantwoording. De gemeenteraad draagt
de eindverantwoordelijkheid voor het financieel handelen van de gemeente. De
Gemeentewet bepaalt dat de gemeenteraad een rekenkamer moet instellen dan
wel voor de rekenkamerfunctie een rekenkamercommissie in het leven moet
roepen. Als een rekenkamer(commissie) niet is toegerust om te kunnen
functioneren, is dit niet in overeenstemming met de wet. Gemeenten moeten een
rekenkamer hebben. Niet alleen omdat dit in de wet staat, maar omdat het
belangrijk is. De rekenkamer vormt een wezenlijk onderdeel van het
gemeentelijke bestel. Dat belang wordt versterkt door het proces van de
decentralisatie. Dat proces vereist vertrouwen in de gemeentelijke financiële
verantwoording. Lokale rekenkamers kunnen en moeten hierbij een belangrijke rol
spelen. Daar waar gemeenten niet de omvang hebben om een goede rekenkamer
te hebben, zal men moeten besluiten tot een gemeenschappelijke rekenkamer.
Dat er in uw gemeente geen sprake is van een adequaat functionerende
rekenkamer acht ik onwenselijk. Het belang van de gemeentefinanciën vereist een
optimale publieke verantwoording. Ik verzoek u dan ook de rekenkamerfunctie in
uw gemeente in overeenstemming te brengen met de wet.

Hoogachtend,
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

dr. F~.F[.A. Plasterk
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