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Samenvatting
Sinds 2012 kent de gemeente Beuningen een rekenkamermodel met een rekenkamerdirecteur. Om invulling
te geven aan het model is mevrouw prof. dr. Klaartje Peters benoemd tot rekenkamerdirecteur.
In 2017 is de termijn van mevrouw Klaartje Peters verlengd tot en met eind maart 2019.
Nu wordt voorgesteld de termijn van mevrouw Klaartje Peters met nog een periode te verlengen.

Besluit om
1. De Verordening rekenkamer Beuningen artikel 3 lid 3 als volgt te wijzigen, “De directeur kan door de raad
voor maximaal drie termijnen worden herbenoemd.
2. Mevrouw prof. dr. C.E. (Klaartje) Peters voor een termijn van drie jaar te herbenoemen tot
rekenkamerdirecteur Gemeente Beuningen.

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. De vraag naar haar herbenoeming is actueel.
Beoogd effect
Voldoen aan regels uit de Verordening rekenkamer Beuningen.
Argumenten
1. Het gekozen rekenkamermodel kent één directeur waardoor de kwaliteit en het functioneren van de
rekenkamerfunctie sterk van de gekozen directeur afhankelijk is.
2. Met mevrouwprof. dr. C.E. (Klaartje) Peters heeft de gemeente Beuningen een kwalitatiefsterke
wetenschapper en onderzoeker als rekenkamerdirecteur.
3. Mevrouw Peters heeň nog genoeg beleidsonderwerpen waar zij rekenkamerbrieven over wil uitbrengen
en zij wil graag nog een termijn aan Beuningen verbonden blijven.
Op verzoek van de raad is de rekenkamerdirecteur momenteel bezig met een rekenkamerbrief over
rekenkamerdirecteur inz. beleidsdoelen en indicatoren verbonden partijen. Haar voornemens voor
ander onderzoek zijn naar de onderwerpen:
Vervolgonderzoek rekenkamer (commissie) s Rijk van Nijmegen naar Veilig Thuis;
Digitale archivering en informatiebeheer
Werkbedrijf en de MGR
Vervolg monitoringsonderzoek sociaal domein met de Algemene Rekenkamer

Kanttekeningen
n.v.t.
Financiën
De financiën blijven ongewijzigd.
Tijdspad
n.v.t.
Duurzaamheid
n.v.t
Communicatie
n.v.t.
Evaluatie
De vorige evaluatie was in 2017. De volgende staat begin 2020 gepland. Hierin wordt weer het model
geëvalueerd. Daarnaast zal de rekenkamerdirecteur verslag doen van de mate waarin de aanbevelingen
van rekenkamerbrieven van de laatste twee jaar zijn opgevolgd.
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Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van 9 april 2019.

2

