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1.1.c Subcommissie: een door de rekenkamerVervallen
commissie ingestelde commissie bestaande uit 2 of 3
leden van de commissie, belast met de uitvoering
van een specifieke opdracht.
1.1
11.f (nieuw: invoegen definitie
‘gemeentebestuur’): “gemeentebestuur: ieder
bevoegd orgaan van de gemeente”
2.2.1 De commissie bestaat uit minimaal drie en
Ingevoegd: “minimaal drie en”
maximaal vijf leden
2.2.2 De leden worden door de raad van buiten de
In 2.2.2 geschrapt: “van buiten de kring van
kring van zijn leden op voordracht van de raad
zijn leden”
benoemd voor een periode van drie jaar. De leden
2.2.3: verduidelijkt:
kunnen door de raad op voordracht van de
Een lid van de commissie kan niet tevens lid
commissie twee keer worden herbenoemd voor een zijn van de raad of van een door de raad
aansluitende periode van drie jaar.
ingestelde commissie, dan wel medewerker of
2.2.3 De leden mogen geen betrekkingen uitoefenen bestuurslid zijn van een organisatie die met de
als bedoeld in art. 81 f van de Gemeentewet.
gemeente een functionele en/of financiële
band heeft.
2.2.4 De commissie stelt jaarlijks een rooster van
Ingevoegd: “in haar jaarplan”
aftreden vast en brengt dit ter kennis van de raad.
2.2.5
Ingevoegd: “het jaarverslag en het jaarplan;”
De voorzitter: …..
– bewaakt de voortgang van de onderzoeken;
2.4.1 De raad stelt een lid van de commissie op non- Verduidelijkt: De raad stelt een lid van de
activiteit indien:
commissie op non-actief indien:
2.4.4.e (…) indien het lid naar het oordeel van de
Verduidelijkt: indien het lid naar het oordeel
raad ernstig nadeel toebrengt het aan het in hem
van de raad het in hem gestelde vertrouwen
gestelde vertrouwen.
schendt.
2.5
Gewijzigd en verplaatst naar §4
3.2.1 … Suggesties voor onderwerpen voor
Gewijzigd: Suggesties voor onderwerpen voor
onderzoek kunnen door de commissie worden
onderzoek worden jaarlijks door de commissie
gevraagd aan de raad of inwoners van de gemeente gevraagd aan de raad en kunnen worden
Bloemendaal.
voorgedragen door inwoners van de gemeente
Bloemendaal.
3.2.6 Nieuw: De raad kan de commissie een
gemotiveerd verzoek doen tot het instellen
van een onderzoek. De commissie bericht de
raad binnen een maand onder welke
voorwaarden en/of met welke argumenten al
dan niet aan dat verzoek kan worden voldaan.
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3.3.3 …De leden van het gemeentebestuur en de
ambtenaren van de gemeente zijn verplicht de
gevraagde inlichtingen binnen een de door de
commissie gestelde redelijke termijn te verstrekken.
3.3.10 De raad bespreekt de onderzoeksresultaten
na behandeling in de raadscommissie zo spoedig na
de aanbieding.
3.3.11 ‘beraadslaging’
4: BUDGET VAN DE REKENKAMERCOMMISSIE

4.1
4.2
4.2.a
4.3

2.5 Vergoeding voor de werkzaamheden van de
leden van de rekenkamercommissie
2.5.1 De leden ontvangen een vergoeding van €
464,80 per maand voor hun werkzaamheden en de
voorzitter en secretaris ontvangen een vergoeding
van € 619,74 per maand (peil 1 januari 2013).
2.5.2 De vergoeding genoemd in het eerste lid komt
ten laste van het budget van de commissie.
2.5.3 De bedragen bedoeld in lid 1 worden met
ingang van 1-1-2015 jaarlijks aangepast met dezelfde
indexering waarmee de vergoeding voor werkzaamheden van raadscommissieleden wordt aangepast.
Artikel 5.1 Citeertitel; inwerkingtreding
5.1.1 Deze verordening treedt met terugwerkende
kracht in werking met ingang van 1 januari 2014
onder gelijktijdige intrekking van de Verordening
Rekenkamercommissie Bloemendaal 2010.
5.1.2 Deze verordening wordt aangehaald als
Verordening rekenkamercommissie Bloemendaal
2014.
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Ingevoegd na ‘inlichtingen’: ‘/documenten’

Gewijzigd: De raad bespreekt de onderzoeksresultaten zo spoedig mogelijk na de aanbieding van het raadsvoorstel
Gewijzigd: beraadslaging door de raad
4: Titel gewijzigd in: BUDGET EN VERGOEDING
VOOR DE WERKZAAMHEDEN VAN DE
COMMISSIE
‘4.1 Budget’ is nieuw artikel
4.1.1 Nieuw: De commissie krijgt een budget
voor jaar x van in totaal € 1,65 per inwoner;
het aantal inwoners in de gemeente wordt
gebaseerd op het CBS-cijfer per 1 januari van
het jaar x-1.
4.1.2
4.1.3
4.1.3.a Verwijzing gewijzigd: ‘2.5’ moet zijn
‘4.2’
4.1.4
2.5 wordt vervangen door nieuw artikel 4.2:
“Vergoeding voor de werkzaamheden van de
leden van de commissie”
De leden ontvangen als deel van het onder 4.1
genoemde budget de volgende vergoedingen:
- voorzitter: 69%, secretaris 61% en overige
leden 53% van de vergoeding voor raadsleden
(zoals aangegeven in de circulaire Politieke
ambtsdragers).

I.p.v. art. 5.1.1 en 5.1.2:
Artikel 5. Titel uitgebreid met ‘evaluatie’.
1. Deze verordening wordt aangehaald als
Verordening rekenkamercommissie
Bloemendaal 2021;
2. (nieuw): Deze verordening treedt in werking
met ingang van de dag na die van
bekendmaking daarvan, onder gelijktijdige
intrekking van de Verordening rekenkamercommissie Bloemendaal 2014;
3. (nieuw): Deze Verordening wordt periodiek,
minimaal éénmaal per bestuursperiode,
geëvalueerd.

