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Samenwerkingsovereenkomst rekenkamercommissies gemeenten Best, Heeze-Leende, Nuenen, Son en Breugel en Waalre
De ondergetekenden:
de gemeente Best, ter uitvoering van het besluit van de raad van 15 december 2008,
krachtens artikel 171 Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door de burgemeester,
mevrouw A.M. Demmers – van der Geest;
de gemeente Heeze-Leende, ter uitvoering van het besluit van de raad van 15 december
2008, krachtens artikel 171 Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door de burgemeester, de heer P.J.J. Verhoeven;
de gemeente Nuenen, ter uitvoering van het besluit van de raad van 11 december 2008,
krachtens artikel 171 Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door de burgemeester, de
heer mr. W.R. Ligtvoet;
de gemeente Son en Breugel, ter uitvoering van het besluit van de raad van 17 december
2008, krachtens artikel 171 Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door de burgemeester, de heer drs. J.F.M. Gaillard;
de gemeente Waalre, ter uitvoering van het besluit van de raad van 16 december 2008,
krachtens artikel 171 Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door de burgemeester, de
heer mr. H.C.R.M. de Wijkerslooth;
hierna te noemen “de gemeenten”;
overwegende dat de gemeenten individueel een rekenkamercommissie hebben ingesteld;
overwegende voorts dat de gemeenten:
- van mening zijn dat het met een gemeentelijke samenwerking mogelijk is de rekenkamerfunctie efficiënter in te richten, met een hogere kwaliteit;
- van mening zijn dat het resultaat van in een gemeente uitgevoerd onderzoek leereffecten
zal opleveren voor de andere gemeenten;
- er in dit licht naar streven voor hun rekenkamercommissies een gezamenlijke voorzitter
en gezamenlijke leden te benoemen;
- het zinvol vinden om met elkaar een gemeenschappelijke ondersteuning op te zetten en in
stand te houden ten behoeve van hun gemeentelijke rekenkamercommissies;
- over de periode van 1 mei 2006 tot 1 mei 2009 op het betreffende gebied eveneens hebben samengewerkt;
- uit de evaluatie van die samenwerking in de betreffende gemeenten is gebleken dat voortzetting hiervan wordt voorgestaan;
gelet op de bovengenoemde raadsbesluiten waarbij in elke gemeente met de vaststelling van
een Verordening op de rekenkamercommissie (hierna te noemen “de verordeningen”) het
besluit tot inrichting van een rekenkamercommissie is genomen;
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komen als volgt overeen:
Algemeen
1. De gemeenten werken op het gebied van hun rekenkamercommissies samen door het
benoemen van een gezamenlijke voorzitter en gezamenlijke leden, alsmede door het regelen van het gemeenschappelijke secretariaat. Het doel van deze overeenkomst is de
benoeming van de gezamenlijke voorzitter en gezamenlijke leden van de rekenkamercommissies, alsmede het gemeenschappelijke secretariaat en de verdeling van de door
de rekenkamercommissies te maken kosten tussen de gemeenten te regelen.
2. Overleg tussen de gemeenten met betrekking tot deze overeenkomst vindt plaats in een
intergemeentelijke overleggroep, bestaande uit één vertegenwoordiger, uit elk van de gemeenteraden en de raadsgriffiers van de gemeenten.
3. Besluiten van de intergemeentelijke overleggroep komen tot stand op basis van consensus.
De personele bezetting van de rekenkamercommissies
4. Elke rekenkamercommissie bestaat uit een voorzitter en twee leden.
5. De personele bezetting van de rekenkamercommissies is in elk van de gemeenten gelijk.
Werving en selectie van voorzitter en leden van de rekenkamercommissies geschiedt gezamenlijk door de raadsleden uit de intergemeentelijke overleggroep, ondersteund door de
griffier van de gemeente Best. De werving- en selectieprocedure mondt uit in een voordracht aan de raden van de gemeenten tot benoeming van een voorzitter en twee leden
van de rekenkamercommissies.
6. Verlening van ontslag aan de voorzitter en leden van de reken kamercommissie, als bedoeld in artikel 5 van de verordeningen, geschiedt niet dan nadat daarover in de intergemeentelijke overleggroep overleg is gevoerd. Dit overleg mondt eventueel uit in een voorstel van de intergemeentelijke overleggroep aan de raden van de gemeenten tot verlening
van ontslag voor de rekenkamercommissies van alle gemeenten.
7. Tussentijdse opvulling van eventuele vacatures geschiedt overeenkomstig de procedure
als beschreven onder artikel 5.
De ondersteuning
8. De rekenkamercommissies kunnen worden bijgestaan door derden, werkzaam op detacherings- of free-lancebasis. Deze worden aangestuurd door de voorzitter van de rekenkamercommissies.
9. Administratieve ondersteuning wordt geleverd door de gemeente Best.
10. Voor aangelegenheden waarvoor rechtspersoonlijkheid vereist is, treedt de gemeente
Best als rechtspersoon op.
Financiële bepalingen
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11. De kosten voor werving en selectie van de voorzitter en de leden van de rekenkamercommissies, worden door de gemeenten gezamenlijk gedragen, c.q. verrekend, ieder
voor een vijfde deel.
12. Het boekjaar is gelijk aan een kalenderjaar.
13. De jaarbudgetten van de rekenkamercommissies bedragen € 1,50 per inwoner per 1 januari van het betreffende boekjaar. Deze uitgaven zijn voor de deelnemende gemeenten,
qua verplichtend karakter, vergelijkbaar met de verplichte uitgaven voor een gemeenschappelijke regeling. De gemeenten betalen, binnen 30 dagen na ontvangst van de nota
van de gemeente Best, de verschuldigde jaarbijdrage. Bij niet tijdige betaling is de wettelijke interest verschuldigd. Tussentijdse wijziging van genoemd bedrag van € 1,50 vindt
slechts plaats bij eensluidende besluiten daartoe van de raden van de deelnemende gemeenten.
14. Met betrekking tot de vergoedingen voor de leden van de rekenkamercommissies, waaronder die voor reiskosten en overige onkosten, bevatten de verordeningen een eensluidende regeling.
15. De door de rekenkamercommissies gemaakte kosten worden onderscheiden in “instandhoudingkosten” en “onderzoekskosten”.
Tot de instandhoudingkosten worden gerekend:
• de maandelijks vergoedingen;
• de reiskosten en onkosten van de voorzitter en de leden van de rekenkamercommissies,
• de kosten van de derden als bedoeld in artikel 8, voor zover betrekking hebbend op de
voorbereiding, het bijwonen en de nazorg van de vergaderingen van de rekenkamercommissies;
• de kosten van administratieve ondersteuning, voor zover betrekking hebbend op de
voorbereiding en de nazorg van de vergaderingen van de rekenkamercommissies,
alsmede de kosten van administratie van de rekenkamercommissies.
Tot de onderzoekskosten worden gerekend:
• de kosten van derden die door een rekenkamercommissie zijn ingeschakeld voor de
uitvoering van een specifiek onderzoek en andere direct met een specifiek onderzoek
verbonden kosten;
• de kosten van een door de rekenkamercommissie zelf uitgevoerd specifiek onderzoek
en andere direct met dat specifiek onderzoek verbonden kosten;
16. De instandhoudingkosten worden over de rekenkamercommissies gelijkelijk omgeslagen
en ten laste gebracht van het betreffende rekenkamerbudget. De onderzoekskosten worden rechtstreeks ten laste van de jaarbudgetten van de betreffende rekenkamercommissie gebracht.
17.

•

De gemeente Best voert de administraties van de rekenkamercommissies. Die gemeente ontvangt daarvoor, ten laste van het jaarbudget bedoeld in artikel 13, een
financiële vergoeding van de overige deelnemende gemeenten, waarvan de hoogte
wordt bepaald door de in artikel 2 genoemde overleggroep. Bij de inwerkingtreding
van deze overeenkomst bedraagt deze vergoeding € 500,- per deelnemende ge
meente per jaar.

•

De op de gemeente Best van toepassing zijnde regelingen, waaronder die met betrekking tot aanbesteding, integriteit, administratie en archivering, zijn van overeenkomstige toepassing voor de rekenkamercommissies.

3

18. De gemeenten ontvangen uiterlijk op 1 maart van het jaar volgend op het boekjaar de eindafrekening. De eindafrekening wordt door de rekenkamercommissies vastgesteld.
Geschillen en verantwoordelijkheid
19. In gevallen waarin deze overeenkomst niet voorziet beslist de intergemeentelijke overleggroep, desgewenst, dit ter beoordeling van de intergemeentelijke overleggroep, gehoord
de voorzitter van de rekenkamercommissies.
20. De bij deze overeenkomst betrokken gemeenten zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de
handelingen, die door de gemeente Best ter uitvoering van deze overeenkomst worden
verricht en de daaruit voortvloeiende consequenties.
Duur van de overeenkomst
21. Deze samenwerkingsovereenkomst treedt in werking op 1 mei 2009 voor een periode van
48 maanden. De gemeenten treden uiterlijk 6 maanden voor het einde van deze periode in
overleg over de voortzetting van deze overeenkomst.
Citeertitel
22. Deze overeenkomst kan worden geciteerd als de: “Samenwerkingsovereenkomst rekenkamercommissies Best, Heeze-Leende, Nuenen, Son en Breugel en Waalre”.

Aldus overeengekomen op ……………te……… …………………………
Gemeente Best,
mevrouw A.M. Demmers – van der Geest, burgemeester
Gemeente Heeze-Leende,
de heer P.J.J. Verhoeven, burgemeester
Gemeente Nuenen c.a.,
de heer mr. W.R. Ligtvoet, burgemeester
Gemeente Son en Breugel,
de heer drs. J.F.M. Gaillard, burgemeester
Gemeente Waalre,
de heer mr. H.C.R.M. de Wijkerslooth, burgemeester
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