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ONDERWERP

: Vergoeding leden rekenkamercommissie (Rkc) gemeente Bedum

VOORGESTELD
BESLUIT

:

-

-

De in 2010 verleende vergoeding van 5% van de raadsvergoeding voor
verrichting van werkzaamheden voor de Rkc met ingang van 26 maart
2015 in te trekken;
Het bedrag dat hiermee gemoeid is middels de voorjaarsnota 2015 toe
te voegen aan het onderzoeksbudget voor de rekenkamercommissie;
De herziene verordening op de rekenkamercommissie van de gemeente
Bedum vast te stellen.

TOELICHTING
:
Bij raadsbesluit nummer 28 heeft de gemeenteraad van Bedum op 3 juni 2010 besloten de leden van de
rekenkamercommissie een vergoeding van 5% van de raadsvergoeding te verlenen.
Dat voorstel werd als volgt gemotiveerd:
In de circulaire van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (onderwerp: Besluit
wijziging rechtspositiebesluiten politieke ambtsdragers, kenmerk 2009-0000752146) staat in Hoofdstuk
3.3 “De gemeenteraad krijgt de bevoegdheid om bij verordening een vergoeding voor leden van
bijzondere raadscommissies toe te kennen van maximaal 5% van de vergoeding voor het
raadslidmaatschap. Het betreft commissies waarvoor werkzaamheden worden verricht die vallen buiten
de reguliere raadswerkzaamheden”. De extra vergoeding kan worden toegekend met terugwerkende
kracht tot en met 1 januari 2009.
In het presidiumoverleg van 10 februari 2010 is dit onderwerp besproken. Na ampel overleg is besloten
invulling te geven aan Artikel 4a (rechtspositie raadsleden) van de gemeentewet en de raad voor te
stellen een vergoeding van 5% te verlenen aan die raadsleden die lid zijn van de rekenkamercommissie
van de gemeente Bedum en deze vergoeding in te laten gaan op het moment van de benoeming van de
nieuwe leden van deze commissie. Dit is op 8 april 2010 gebeurd bij raadsbesluit nummer 15-IV.
Het presidium stelt voor andere commissies geen extra vergoeding toe te kennen.
Artikel 7 in bijgaande verordening is zodanig aangepast dat daarin de wijzigingen zijn opgenomen.
De raad wordt voorgesteld deze herziening van de verordening op de rekenkamercommissie van de
gemeente Bedum vast te stellen.
In de begroting 2015 heeft de gemeenteraad fors op het budget voor onderzoek van de rekenkamercommissie bezuinigd.
De leden van de Rkc hebben aangegeven hun vergoeding in te willen leveren, mits het bedrag dat
daarmee bespaard wordt rechtstreeks ten goede komt aan het budget voor onderzoek.
In het presidiumoverleg van 19 februari 2015 is deze wens van de Rkc-leden besproken. Op grond
daarvan doet het presidium u het voorstel om de in 2010 verleende vergoeding met ingang van 26 maart
2015 weer in te trekken.
De budgettair neutrale effecten dienen meegenomen te worden in de komende voorjaarsnota.
Tevens dient artikel 7 van de verordening van de rekenkamercommissie op dit punt herzien te worden.
Voorgesteld wordt te besluiten zoals in de aanhef beschreven.
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