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Samenvatting
Sinds 2012 kent de gemeente Beuningen een nieuw rekenkamermodel. Om invulling te geven aan het model
is mevrouw prof. dr. Klaartje Peters benoemd tot rekenkamerdirecteur. Vanwege het nieuwe karakter van het
rekenkamermodel is afgesproken na een paar jaar het model te evalueren. Om dit te faciliteren is een
evaluatienotitie opgesteld. Verder wordt voorgesteld de benoeming van mevrouw Peters te verlengen.

Besluit om
1. Kennis te nemen van de evaluatienotitie rekenkamer gemeente Beuningen en naar eigen inzicht het
rekenkamermodel te evalueren.
2. Mevrouw prof. dr. C.E. (Klaartje) Peters te benoemen tot rekenkamerdirecteur Gemeente Beuningen
voor een periode van 2 jaar tot en met 28 maart 2019.

Inleiding
Gemeenten in Nederland zijn verplicht om een rekenkamer(functie) te hebben, die onafhankelijk
onderzoek doet naar de rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde bestuur. In
de manier waarop deze rekenkamerfunctie vormgegeven wordt, zijn gemeenten vrij. In 2012 heeft de
gemeenteraad van Beuningen besloten om de rekenkamer in te richten volgens een visitatiemodel. Dit
model heeft Beuningen zelf ontwikkeld. In 2013 is prof. dr. K. (Klaartje) Peters benoemd tot directeur van
de rekenkamer.
In het ontwikkelen van het model en de voorbereiding op de benoeming hebben de leden van
auditcommissie samen met de burgemeester het voortouw genomen namens de raad. Hierbij bieden
auditcommissie aangevuld met de raadsvoorzitter de raad ook bijgaande evaluatienotitie en voorstel tot
herbenoeming aan.

Beoogd effect
De raad een oordeel laten geven over :
1. De werkzaamheden en opbrengsten van de rekenkamer, afgezet tegen de kosten.
2. De manier waarop het visitatiemodel in de praktijk werkt.

Argumenten
1.1.
1.2.

Het rekenkamermodel is nieuw ontwikkeld en er is inmiddels voldoende ervaring opgedaan met
het model om te beoordelen hoe het in de praktijk functioneert.
De benoeming van mevrouw prof. dr. Klaartje Peters loopt 23 april 2017 af.

Kanttekeningen
n.v.t.

Financiën
n.v.t

Tijdspad
De herbenoeming geldt voor een periode van 2 jaar.

Communicatie
n.v.t

Evaluatie
Dit raadvoorstel heeft een evaluatienotitie (atl700730) als bijlage.

De auditcommissie aangevuld met de raadsvoorzitter,

Secretaris,

Voorzitter,

«

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van 28 maart 2017.
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