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MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG
Tltel:

Wetsvoorstel versterking decentrale rekenkamers

De gemeenteraad van Beesel, bijeen in vergadering op 21 april 2020
Datum

21 april 2020

Namens fractfes

Beeselse Lijst, VLP

Constaterende dat:

-De minister van Binnenlandse Zaken een wetsvoorstel
heeft voorbereid ter versterking van decentrale
rekenkamers;
-Dit voorstel op korte termijn voor besluitvorming wordt
voorgelegd aan de Tweede Kamer;
-Er op basis van dit voorstel in Nederlandse gemeenten geen plaats
meer is voor rekenkamercommissies in de vorm zoals we deze ook in
de gemeente Beesel kennen;
-Personen die gelieerd zijn aan raadsfracties in de nieuwe opzet geen
zitting meer kunnen hebben in de lokale rekenkamer;
-Als redenen voor de wetswijziging onder andere de versterking
van de onafhankelijkheid, het beter kunnen functioneren en
actiever maken van de rekenkamer worden genoemd.

Overwegende dat:

-De gemeente Beesel op dit moment een goed functionerende lokale
rekenkamercommissie heeft;
-In deze rekenkamercommissie zowel exteme leden (personen
zonder binding met de gemeenteraad) als interne leden (personen
die gelieerd zijn aan raadsfracties) zitting hebben;
-De mix van externe en interne leden zorgt voor een goede
verbinding tussen de rekenkamercommissie en de gemeenteraad,
deze goed functioneert en een actieve rol heeft, maar ook
voldoende kritische massa heeft om onafhankelijkheid van de
commissie te waarborgen;
-Het na vaststelling van het wetsvoorstel 'versterking decentrale
rekenkamers' van de minister van Binnenlandse Zaken, niet meer
mogelijk is om personen die gelieerd zijn aan raadsfracties lid te laten
zijn van de rekenkamer in de eigen gemeente, en dit niet wenselijk
acht;
-Het voortbestaan van rekenkamercommissies in de huidige
vorm hierdoor in gevaar komt.

Roept op:

-De raad een brief aan de Tweede Kamer te laten sturen, waarin
wordt aangegeven dat de gemeenteraad van Beesel het om
bovenstaande redenen niet eens is met de voorgestelde
wetswijziging;
-Deze brief te delen met alle gemeenteraden van Nederland, met het
verzoek om een vergelijkbaar signaal af te geven aan de Tweede
Kamer.

En gaat over tot de orde van de dag,
Naam:
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