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Voorstel
De Verordening op de gezamenlijke Rekenkamercommissie De Waddeneilanden
2018 vast te stellen, onder gelijktijdige intrekking van de “Verordening op de
Gemeenschappelijke Rekenkamercommissie De Waddeneilanden 2014”.

Samenvatting
Met de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling De Waddeneilanden (van
een raadsregeling naar een collegeregeling) was het nodig om de verordening van
de gezamenlijke Rekenkamercommissie aan te passen aan de nieuwe situatie.

Toelichting
De voorliggende verordening regelt de nieuwe situatie. Daarnaast is in overleg met
de Rekenkamercommissie op onderdelen, een aantal zaken aangepast aan een
praktische werkwijze.
In bijlage 1 treft u de wijzigingen aan (was/wordt). De nieuwe verordening, zoals na
vaststelling door u zal gelden, vindt u in bijlage 3.
De belangrijkste wijzigingen zijn:
 Waar voorheen het Secretariaat van De Waddeneilanden alsmede (omdat
de secretaris van De Waddeneilanden vanuit Terschelling kwam) de
gemeente Terschelling ‘de zetel’ waren van de Rekenkamercommissie
(c.q. eerste contactpersoon), geldt dat dat nu Texel is (vanwege een
praktische reden: Texel heeft een fulltime griffier, hetgeen voor de
contacten handig is alsmede voor de administratieve werkzaamheden
zoals uitbetalen vergoedingen et cetera). Dit is dus alleen administratief
van betekenis: er is altijd sprake van gezamenlijk optrekken van de 5
eilanden in deze.
 Om te borgen dat de 5 eilanden samen optrekken, nu het Secretariaat van
De Waddeneilanden deze functie niet meer vervult, wordt een
begeleidingscommissie bestaande uit de gezamenlijke griffiers ingesteld
en wordt dit, indien gewenst of nodig, aangevuld met van elke gemeente 1
raadslid.
 De kosten stijgen minimaal (€ 200 per eiland naar in totaal € 6.200 per
eiland); dit is de uitkomst van een evaluatie van de kosten van de
afgelopen jaren (en volgt dus niet uit de nieuwe werkwijze).
 Waar eerder stond ‘Eilanderraad’ staat nu ‘de gemeenteraden van de 5
Waddeneilanden’.
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Historie
In 2014 is de Gemeenschappelijke Rekenkamercommissie (Rkc) van De
Waddeneilanden ontstaan, waarmee de 5 Waddeneilanden gezamenlijk invulling
gegeven hebben aan de wettelijke verplichting om een Rekenkamerfunctie te
hebben. Op dat moment is ervoor gekozen de Rkc aan (het Secretariaat van) De
Gemeenschappelijke Regeling De Waddeneilanden te koppelen. Dat was toen
logisch. Nu er echter sprake is van ontvlechting (dat wil zeggen: de
gemeenschappelijke regeling van De Waddeneilanden is gewijzigd; het is nu een
regeling voor de colleges van burgemeester en wethouders en niet meer voor/van
de gemeenteraden), werd het noodzakelijk de regels rond de
Rekenkamercommissie met de nieuwe situatie in overeenstemming te brengen.

Financiële/personele/organisatorische gevolgen
Structurele stijging van kosten van € 200,- m.i.v. 1 januari 2018 op jaarbasis.

Communicatie/interactiviteit
Het besluit wordt bekend gemaakt en gepubliceerd via de gemeentelijke website
en de Terschellinger

Ter inzage liggende stukken




Tabel met de verschillen tussen de oude en nieuwe verordening.
Oude verordening Rekenkamercommissie (Rkc)
Nieuwe verordening Rkc

Datum behandeling
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