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Verhoging budget Rekenkamercommissie met 30.000 euro structureel 

 

 

De raad besluit: 

I. dat het gewenst is dat het budget van de Rekenkamercommissie met 30.000 euro 

structureel verhoogd wordt; 

II. de besluitvorming hierover in het kader van de voorjaarsbrief te doen 

plaatsvinden; 

III. verzoekt het college bovenstaand te verwerken in de voorjaarsbrief voor juni a.s.  

. 

mailto:peter.kommerij@groni


 2 

 

Het presidium heeft op 4 maart gesproken met de voorzitter van de Rekenkamercommissie 

over het verzoek om het budget van de RKC jaarlijks met 30.000 euro te verhogen. Naar 

aanleiding van de externe evaluatie die in 2012 in opdracht van de raad is uitgevoerd heeft de 

raad een motie aangenomen waarin de raad heeft uitgesproken dat de RKC voldoende moet 

zijn toegerust om zijn taken uit te kunnen voeren. De Rekenkamercommissie heeft in het 

gesprek met het presidium aangegeven jaarlijks meerdere onderzoeken aan de raad te willen 

aanbieden. Met het huidige budget is slechts één onderzoek per jaar mogelijk, daarom wordt 

gevraagd om een budgetverhoging van 30.000 euro. Verder is het huidige budget van de RKC 

vergeleken met andere lokale rekenkamers erg laag. Het presidium heeft aangegeven 

welwillend te staan tegenover dit verzoek en dit in een raadsvoorstel nader  geconcretiseerd te 

willen zien. Dit raadsvoorstel is daar de uitwerking van.       

 

 

Het budget van de Rekenkamercommissie bedraagt op dit moment 45.000 euro, waarmee 

naast andere kosten jaarlijks ongeveer één extern onderzoek kan worden uitgevoerd. In het 

presidium van 4 maart is met de voorzitter van de RKC gesproken over de wens om dit te 

verhogen en het presidium heeft aangegeven hier welwillend tegenover te staan. Voor een 

grote gemeente als Groningen met een omvangrijke begroting, de centrumfunctie en de 

aanzienlijke risico’s is het huidige budget erg laag, vandaar het verzoek om een hoger budget.  

 

 

Gezien de omvang en risico’s van de gemeente Groningen heeft de raad baat bij een goed 

functionerende rekenkamercommissie, die meerdere keren per jaar van zich kan laten horen 

en met degelijke onderzoeken de controlerende en kaderstellende functies van de raad 

ondersteunt. Meerdere relevante en goede onderzoeken, waar de raad echt iets aan heeft, 

kunnen met het extra gevraagd budget worden uitgevoerd.   

 

 

Conform artikel 81j van de Gemeentewet stelt de raad aan de rekenkamer de nodige middelen 

ter beschikking voor een goede uitoefening van haar werkzaamheden. Dit geldt evenzeer voor 

de Rekenkamercommissie. 

 

 

Het huidige budget van de Rekenkamercommissie is al sinds jaar en dag 45.000 euro per jaar 

(+ 0,5 fte ondersteuning vanuit de griffie). Hiervan wordt de vergoeding voor de voorzitter 

betaald (9.000 euro) en de vergoedingen voor de externe leden (ongeveer 5.000 euro). Dan 

zijn er nog bureaukosten, zoals het lidmaatschap van de NVRR. Het budget voor onderzoeken 

is dan minder dan 30.000 euro per jaar. Dat betekent dat de rekenkamercommissie 1 groot 

onderzoek per jaar kan laten uitvoeren (kosten : 20.000 tot 25.000 euro). Daarnaast voert de 

RKC zelf nog enkele kleinere onderzoeken uit in de vorm van rekenkamerbrieven. 

De Rekenkamercommissie heeft voor de nieuwe raadsperiode de ambitie uitgesproken om 

zeker twee en liefst drie onderzoeken per jaar uit te voeren, met als doel om de raad meer te 

ondersteunen bij zijn controlerende rol. Voor het komende jaar is er een bureau 
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gecontracteerd dat drie onderzoeken gaat uitvoeren, naar het energiebeleid, het armoedebeleid 

en een derde nog te bepalen onderzoek. De kosten van deze drie onderzoeken zijn samen 

65.000 euro ex BTW. Omdat er in 2014 geen onderzoeken zijn aanbesteed is er voldoende 

budget beschikbaar om dit te kunnen betalen.  

 

Voor het realiseren van de ambitie vraagt de Rekenkamercommissie aan de raad een 

verhoging van het budget met 30.000 euro op jaarbasis. Het stelt ons in staat om in 

samenspraak met de raad bovengenoemde ambitie te realiseren. De ondersteuning met een 

halve fte is in de huidige opzet toereikend, het gros van de onderzoeken wordt immers 

uitgevoerd door externe onderzoeksbureaus. Met het presidium is afgesproken dat de 

Rekenkamercommissie geen onderzoek doet ‘om het onderzoek doen’. Het gaat erom dat er 

relevante onderzoeken worden uitgevoerd waar de raad echt iets aan heeft. Mocht er aan het 

eind van het jaar geld over zijn, dan vloeit dit terug naar de algemene middelen.   

 

Over het algemeen hebben andere rekenkamers van vergelijkbare steden een hoger budget, 

bijvoorbeeld Apeldoorn (80.000 euro en 0,4 fte ondersteuning), Amersfoort (98.000 euro en 1 

fte ondersteuning), Nijmegen (75.000 euro en 1 fte ondersteuning) en Enschede (100.000,- en 

1,5 fte ondersteuning). Verder neemt de vernieuwing van het sociale domein veel nieuwe 

taken met zich mee voor de gemeente en is de omvang van de begroting in Groningen in 2015 

toegenomen met 220 miljoen euro naar bijna 1 miljard euro. Om ook die nieuwe taken in de 

toekomst te kunnen onderzoeken, ligt het in de rede om het budget van de 

rekenkamercommissie te verhogen.  

 

 
 

Niet van toepassing 

 

 

Het verzoek is om vanaf 2016 30.000 euro structureel extra vrij te maken voor de 

Rekenkamercommissie.  

 

 

In de nieuwsbrieven van de RKC houdt de rekenkamercommissie de raad en anderen op de 

hoogte van de ontwikkelingen. In het RKC-jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over 

de bestede middelen. Ook gaat de Rekenkamercommissie minimaal een  keer per jaar in 

gesprek met de raad over de onderwerpen van uit te voeren onderzoeken.    


