
SP. NOORDOOSTPOLDER
RAAD

MOTIE 2020-05-21
(vreemd aan de orde van de dag)

Onderwerp: Behoud autonome lokale rekenkamer(functie)s

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d 25-05-2020, gehoord de
beraadslagingen,

overwegende dat
1. de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een nieuwe wet op de lokale 

rekenkamers voorbereid heeft;
2. de minister de rekenkamerfunctie wil afschaffen, zodat raadsleden geen onderzoekend of 

adviserend lid meer mogen zijn van de (lokale) rekenkamer;
3. dit voornemen vooral gestoeld is op het feit dat er in Nederland 50 zgn. slapende 

rekenkamers zijn en de minister deze slapende rekenkamers met de nieuwe wet wil dwingen 
om maatregelen te nemen om de lokale rekenkamer leven in te blazen;

4. een wetswijziging zonder gemeentelijk draagvlak de relatie rekenkamer versus raad niet ten 
goede zal komen;

5. de Vereniging Nederlandse Gemeenten geen voorstander is van genoemde wetswijziging;
6. de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden de Tweede Kamer oproept de lokale autonomie 

van gemeenteraden te erkennen bij het invullen van de lokale rekenkamer,

van mening dat
1. het belangrijk is dat de verbinding tussen rekenkamer tot stand gebracht wordt en blijft;
2. de rekenkamerfunctie van raadsleden aan deze verbinding positief bijdraagt en de raad door 

dit wetsvoorstel dus nog meer op afstand van de rekenkamer komt;
3. de onafhankelijkheid van een rekenkamer betrekking heeft op het onderzoek en niet afhangt 

van deelname van raadsleden;
4. het van belang is, dat gemeenten hun lokale autonomie behouden in de keuze van de vorm 

van lokale rekenkamer;
5. het beperken van die keuze niet de oplossing is voor de slapende rekenkamers;
6. Noordoostpolder een goed functionerende rekenkamerfunctie heeft met externe onderzoekers 

en adviserende raadsleden,

spreekt uit
dat de wettelijke mogelijkheid om lokaal autonomie te houden bij het kiezen van een
rekenkamermodel behouden moet blijven

verzoekt de griffie
1. deze uitspraak kenbaar te maken aan de Tweede Kamer der Staten Generaal;
2. deze motie kenbaar te maken aan alle andere gemeenten,
3. de minister vragen om de slapende lokale rekenkamers wakker te schudden,

en gaat over tot de orde van de dag.
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