
Bijlage 

Voorstel statutenwijziging 
 
Het bestuur stelt de leden voor akkoord te gaan met de volgende wijzigingen in de statuten van de 
NVRR.  
 
Het betreft de onderstaande wijzigingen: 

a. aantal bestuursleden (art 10, lid 1) 
b. niet-leden benoembaar als bestuurder van de NVRR (art 10, lid 2) 
c. adviserende bestuurslidmaatschap vertegenwoordiger college Algemene Rekenkamer (art 

10, lid 4) 
d. termijn statutenwijzigingen (art 18, lid 4) 

 
 
a. Aantal bestuursleden 
Gezien de ambities van de NVRR en de daaruit voortvloeiende bestuurstaken, is het wenselijk de 
bestuurlijke slagkracht te verruimen door het statutair maximum aantal toegestane bestuursleden te 
verhogen. Het maximum aantal bestuursleden bedraagt nu zeven en het voorstel is dit te verhogen 
naar negen bestuursleden. 
 
b. Ook ‘niet-leden’ benoembaar als bestuurslid 
Het voorstel betreft het statutair mogelijk maken dat naast leden, lees voorzitters van 
rekenkamer(commissie)s, ook maximaal 3 niet-leden benoembaar zijn als bestuurder van de NVRR. 
De achterliggende gedachte bij de vraag is dat ondersteuners of leden van rekenkamer(commissie)s 
wellicht meer tijd hebben om een rol te kunnen spelen en de vereniging 'verder' te brengen in haar 
ambities. 
 
c. Adviserend lidmaatschap door bestuurder namens de Algemene Rekenkamer 
Vanuit de doelen van de NVRR is betrokkenheid van de AR bij de vereniging voor de hand liggend, 
vooral vanuit het perspectief van kennisdelen, overdragen en de platformfunctie. Maar de relatie 
met belangenbehartiging en/of vertegenwoordiging is minder sterk. De NVRR is een platform voor 
lokale/regionale rekenkamer(commissie)s. De AR is weliswaar ook een rekenkamer maar met een 
andere positie en werkveld. Het college van de Algemene Rekenkamer kan niet gehouden worden 
aan de besluiten van het bestuur van de NVRR. Derhalve stelt het bestuur voor de vertegen-
woordiging vanuit het college van de Algemene Rekenkamer een adviserend bestuurslidmaatschap 
te geven. 
 
d. Te hanteren termijnen voor statutenwijziging 
De ervaring leert dat, bijvoorbeeld in een vakantieperiode, de in de statuten genoemde termijn van 
dertig dagen niet altijd haalbaar is. Daarom is het voorstel om voor de tweede te houden 
ledenvergadering, voortvloeiend uit artikel 18, Lid 4, een maximale termijn van negentig dagen te 
hanteren. 
 
Wijziging statuten NVRR, in rood aangebracht 
Artikel 10 

1. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste negen natuurlijke personen, die uit 
hun midden een secretaris en een penningmeester aanwijzen. 

2. De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd al dan niet uit de 
leden van de vereniging, met inachtneming van het hierna in dit lid en lid 3 en lid 4 bepaalde. 
De meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden dient te bestaan uit leden van de 
vereniging. Met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde kunnen nooit meer dan 
drie niet-leden (lees: niet-voorzitter-leden/secretariële ondersteuning/onderzoekers die 
structureel verbonden zijn aan een rekenkamer) als bestuurder tegelijk zitting hebben in het 
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bestuur. 
De voorzitter van de vereniging wordt rechtstreeks door de algemene ledenvergadering 
benoemd en kan ook buiten de leden van de vereniging worden gekozen. 
De algemene ledenvergadering stelt tevens het aantal bestuursleden vast. 

 
4. Een vertegenwoordiger van het college van de Algemene Rekenkamer heeft een adviserend 

bestuurslidmaatschap. 
 
Artikel 18 

4. Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal ter vergadering -- aanwezige of 
vertegenwoordigde leden tot statutenwijziging worden besloten - op een volgende, 
tenminste acht dagen doch uiterlijk negentig dagen na de - eerste, te houden vergadering, 
met een meerderheid van twee/derde van het - aantal uitgebrachte stemmen.  

 


