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Datum raadsvergadering: 17 december 2020 Agenda nr.: 5e 

Portefeuillehouder(s): Burgemeester van Midden  Registratiecode: 323557/2020-52 

Onderwerp: Onderwerp: Evaluatie samenwerking in het kader van de Rekenkamercommissie West-
Brabant 

 
Aan de raad van de gemeente Roosendaal 
 

Voorstel 
Samenvatting: 
Op grond van de hoofdstukken IVa en IVb van de Gemeentewet zijn gemeenten verplicht een rekenkamer of een 
rekenkamerfunctie (ook wel rekenkamercommissie genoemd) in te stellen. De Rekenkamercommissie West-Brabant 
vervult de rekenkamerfunctie voor acht gemeenten in West-Brabant. Het gaat om Bergen op Zoom, Drimmelen, Etten-
Leur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal. 
Het convenant dat de deelnemende gemeenten eind 2016 hebben gesloten loopt tot 31 december 2020. Voorgesteld 
wordt om, in afwachting van de mogelijke aanpassing van de Gemeentewet op het punt van de rekenkamer, het 
convenant met de Rekenkamer West-Brabant met 1 jaar te verlengen. 
 
Wij stellen u voor: 
1.      De samenwerking in het kader van de Rekenkamercommissie West-Brabant met 1 jaar te verlengen: 
- op basis van de resultaten van de evaluatie zoals opgenomen in bijlagen 1 t/m 3; 
- in afwachting van de mogelijke aanpassing van de Gemeentewet; 
- lopende onderzoeken in gemeenten naar de invulling van het instrument Rekenkamerfunctie; 
2.      Vast te stellen de verordening gemeentelijke rekenkamercommissie 2021 zoals opgenomen in bijlage 2 bij dit 
voorstel; 
3.      De burgemeester te verzoeken tot het sluiten van het “convenant betreffende de samenwerking van 
rekenkamercommissies 2021” zoals opgenomen in bijlage 4 bij dit voorstel; 
4.      In te stemmen met de gemeentelijke bijdrage zoals opgenomen in bijlage bij dit voorstel; 
5.      Te benoemen tot voorzitter van de Rekenkamercommissie West-Brabant tot en met 31 december 2021 de heer 
drs. R.J.A. Clayden; 
6.      Te benoemen tot plaatsvervangend voorzitter van de Rekenkamercommissie West-Brabant tot en met 31 
december 2021 dr. J. Naafs; 
7.      Te benoemen tot lid van de Rekenkamercommissie West-Brabant tot en met 31 december 2021 
mw. E.J.M. de Jong-Stabel. 
8.      Te benoemen tot lid van de Rekenkamercommissie West-Brabant tot en met 31 december 2021 dhr. H. van 
Dongen. 
9.      Tot benoemen tot secretaris van de Rekenkamercommissie West-Brabant tot en met 31 december 2021 
mw. L. Maas 
 
Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
Burgemeester en wethouders van Roosendaal 
 
De griffier,               De burgemeester, 
E.M.J. van Straaten-Noyons    J.M. van Midden 
 


