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Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de
regering gegeven antwoorden

826
Vragen van het lid Fokke (PvdA) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties over gebrekkige controle door gemeentelijke rekenkamers
(ingezonden 28 november 2014).
Antwoord van Minister Plassterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
(ontvangen 16 december 2014).
Vraag 1
Kent u de berichten «Algemene Rekenkamer «Veel gemeenten niet in staat tot
goede controle uitgaven»» en «We kunnen leren van Texas»?1 Herinnert u
zich de antwoorden op eerdere vragen2 en herinnert u zich de motie Fokke
c.s. (TK 34 000 VII, nr. 13)?
Antwoord 1
Ja.
Vraag 2
Hoeveel gemeenten hebben het afgelopen jaar de budgetten voor hun
rekenkamers verminderd en met hoeveel?
Antwoord 2
Op dit moment heb ik geen overzicht beschikbaar van de budgetten die
gemeenten het afgelopen jaar aan hun rekenkamers hebben toegekend. Ik
laat een enquêteonderzoek uitvoeren onder alle Nederlandse gemeenten
waarin zal worden onderzocht welke budgetten aan de rekenkamers zijn
toegekend en of er op deze budgetten is bezuinigd en zo ja, met hoeveel. Ik
zal u over de uitkomsten van dit onderzoek voor het zomerreces van 2015
informeren.
Vraag 3
Hoeveel slapende rekenkamers zijn er op dit moment?
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Antwoord 3
Er zijn op dit moment 26 gemeenten met een slapende rekenkamer. Ik maak
hierin een onderscheid tussen structureel inactieve rekenkamers en tijdelijk
inactieve rekenkamers.
Structureel inactieve rekenkamers hebben reeds een aantal jaren geen
rekenkameronderzoek uitgevoerd en/of tonen geen voornemen de rekenkamerfunctie binnen afzienbare tijd te activeren. Deze 15 gemeenten heb ik
halverwege 2014 om ambtsbericht gevraagd. Ik beraad mij nog op mogelijke
stappen om deze gemeenten te bewegen de situatie in overeenstemming te
brengen met de wet. Zoals ik in antwoord op schriftelijke vragen heb
geschreven zal ik deze gemeenten in ieder geval mijn standpunt ter zake
mededelen.3
Daarnaast zijn er 11 rekenkamers die tijdelijk inactief zijn. In het onderzoek
«De staat van de Rekenkamer» uit 2013 blijkt dat er destijds 20 tijdelijk
inactieve rekenkamers waren. Gemeenten hebben met een tijdelijk inactieve
rekenkamer hebben in 2013 aangegeven het voornemen te hebben hun
rekenkamer weer te activeren. In negen gevallen is dat ook gebeurd. Aan
tijdelijke inactiviteit kunnen legitieme redenen ten grondslag liggen,
bijvoorbeeld in geval van gemeentelijke herindeling. Ik vind het echter
onwenselijk indien het tijdelijk inactieve bestaan van rekenkamers te lang
duurt. Eind 2014 is het aantal tijdelijke inactieve rekenkamers gedaald tot 11.
Deze gemeenten hebben destijds in het onderzoek «De staat van de
rekenkamer» aangegeven dat zij de intentie hebben om hun rekenkamerfunctie te activeren, bijvoorbeeld na een herindeling.
Uit het hierboven reeds genoemde onderzoek dat ik laat uitvoeren onder alle
gemeenten zal blijken of deze rekenkamers in 2015 geactiveerd zijn. Als dat
niet zo is, zal ik ook richting deze gemeenten nadere stappen ondernemen.
Vraag 4, 5 en 6
Deelt u de mening dat met de komende decentralisaties en de daarmee
gepaarde gaande grotere geldstromen, informatie van rekenkamers van groot
belang is om de gemeenteraden in staat te stellen hun controlerende taak uit
te voeren? Zo ja, hoe verhoudt zich dat tot slapende rekenkamers dan wel
dalende budgetten voor rekenkamers? Zo nee, waarom niet?
Deelt u de mening van het genoemde lid van de Algemene Rekenkamer en
de voorzitter van de landelijke vereniging van rekenkamers (NVRR) dat
gemeentelijke rekenkamers te weinig budget krijgen om hun controlerende
taak afdoende uit te voeren? Zo ja, wat kunt en gaat u doen om gemeenten te
bewegen meer budget beschikbaar te stellen? Zo nee, waarom niet?
Deelt u, mede in het licht van de genoemde motie Fokke c.s., de mening van
het lid van de Algemene Rekenkamer dat gemeenten sneller van elkaar
kunnen leren op het moment dat zij een gemeenschappelijke rekenkamer
hebben? Zo ja, neemt u deze mening mee bij de uitwerking van die motie?
Zo nee, waarom deelt u die mening niet?
Antwoord 4, 5 en 6
Rekenkamer(commissie)s doen onderzoek naar de doeltreffendheid,
doelmatigheid en rechtmatigheid van het gevoerde bestuur. Daarmee zijn zij
een belangrijk instrument van de gemeenteraad bij het uitoefenen van haar
controlerende taak en dragen zij bij aan het vormgeven van horizontale
verantwoording. Mede met het oog op de aankomende decentralisaties en de
daarbij behorende toename van de gemeentelijke middelen, neemt het
belang van onafhankelijk onderzoek door rekenkamer(commissie)s alleen
maar toe. Dat verhoudt zich slecht tot slapende rekenkamers en dalende
budgetten.
Elke gemeente kan op grond van de Gemeentewet een rekenkamer instellen.
Indien er in een gemeente geen rekenkamer is ingesteld, stelt de raad bij
verordening regels vast voor de uitoefening van de rekenkamerfunctie. Bij de
dualisering van het gemeentebestuur zijn middelen aan het gemeentefonds
toegevoegd voor de rekenkamer(functie), doch niet geoormerkt. Het
toebedelen van budget aan rekenkamers behoort dan ook tot de lokale
autonomie. Op grond van de Gemeentewet stelt de raad de rekenkamer, na
overleg, de nodige middelen ter beschikking die voor de uitoefening van haar
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taken nodig zijn (artikel 81j, eerste lid, Gemeentewet). In bepaalde gevallen
blijkt deze bepaling ontoereikend om te waarborgen dat gemeenten hun
rekenkamer(commissie) voldoende budget toekennen dat nodig is voor de
uitoefening van haar taken.
Ik constateer dat de verplichting tot het hebben van een rekenkamer of
rekenkamerfunctie daarom in sommige gevallen onvoldoende wordt
ingevuld. Zoals ik in antwoord op Kamervragen van het lid-Fokke heb
gemeld, ben ik voornemens om met voorstellen te komen over hoe de positie
en het functioneren van rekenkamers kan worden verbeterd. Ook zal ik bezien
of het daarvoor nodig is de wettelijke bepalingen aan te passen.4 Bij dit
onderzoek zal ik ook de motie-Fokke c.s. betrekken en uitzoeken of gemeenten
sneller van elkaar leren op het moment dat er een gemeenschappelijke
rekenkamer is. Over de uitkomsten hiervan zal ik de Kamer zoals gezegd voor
het zomerreces nader informeren.
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