Algemeen:
De belangrijkste wijziging in de verordening betreft de ontvlechting van de Rekenkamercommissie (Rkc) van
de Gemeenschappelijke Regeling De Waddeneilanden (dat is ook de directe aanleiding voor aanpassing van
de verordening) en het koppelen van de Rkc aan de 5 Waddeneilanden onder gelijktijdige instelling van een
Begeleidingscommissie als ‘linking pin’. Aanpassingen die hieruit volgen noemen we niet steeds apart, in het
schema hieronder. Verder is de opbouw gewijzigd; o.b.v. het bekijken van vergelijkbare verordeningen in
andere gemeenten is soms gekozen de opbouw/volgorde en/of redactie van artikelen iets aangepast.
Nieuw artikel
Artikel 1, begripsbepalingen.

Artikel 2, Commissie
Artikel 3, taken en bevoegdheden
Artikel 4, benoeming leden en
taak voorzitter
Artikel 5, Eed
Artikel 6, Ontslag en nonactiviteit
Artikel 7, Vergoeding voor
werkzaamheden van de leden van
de commissie
Artikel 8, Secretaris

Artikel 9, Reglement van orde
Artikel 10, Onderwerpselectie en
opdrachtverlening
Artikel 11, Werkwijze

Artikel 12, Het proces rondom de
behandeling van een
onderzoeksrapport
Artikel 13, budget, jaarverslag en
onderzoeksplan
Artikel 14, Overige bepalingen

Wijziging:
Verwijzing naar het samenwerkingsverband er uit en een uitbreiding
van begrippen voor de helderheid (wet, voorzitter, secretaris en
begeleidingscommissie (=nieuw item, omdat de coordinatie vanuit
het waddenkantoor anders moest worden ingevuld))
Was alleen een uitleg van het belang van de regeling; nu uitgebreid
met bemensing commissie en uitleg rol begeleidingscommissie.
Deze had in de oude regeling de titel ‘Rekenkamercommissie’; van
drie naar twee leden, maar inhoudelijk geen wijziging.
Inhoudelijk geen wijziging; iets gewijzigde redactie.
Toevoeging t.o.v. oude regeling; eed wordt door de leden van de Rkc
in alle 5 de gemeenteraden afgelegd – dat was: Eilanderraad.
Was: artikel 5
Daar waar de Eilanderraad eerder kon besluiten tot ontslag is dat nu
de raad van Texel, in overleg met de andere 4 raden.
Was: artikel 15. In de nieuwe verordening staan de vergoedingen
benoemd (dat was net zo) en staat tevens het bedrag genoemd dat
de 5 raden jaarlijks betalen.
Was: artikel 9. Taken staan iets duidelijker genoemd (omdat
inmiddels ook beter zicht is op de taken van de secretaris in de
praktijk)
Was: artikel 11, als onderdeel van een beschrijving van de taak en
werkwijze van de commissie.
Enige inhoudelijke wijziging: bericht aan de raden over verzoeken die
zijn gedaan t.a.v. onderzoek worden beantwoord binnen 1 maand
(was: 6 weken)
Dit artikel is uitgebreid met o.a. het regelen van het inwinnen van
informatie bij openbare lichten en gemeenschappelijke regelingen
(dat stond in artikel 12, oud)
Was: artikel 14. Overige delen artikel 14 oud zijn verwerkt in artikel
11 (nieuw)
Was: artikel 16 en artikel 13
Was: artikel 17.

