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Onderwerp: beantwoording vragen
Geachte heer, mevrouw,
Tijdens de vergadering van het algemeen bestuur op 21 juli 2010 zijn vijf vragen gesteld naar aanleiding van
het ter kennisname gezonden reglement van orde en het onderzoeksprotocol van de rekenkamercommissie.
Hierna volgt een opsomming van deze vragen met daaronder het antwoord van de commissie.
1.

Het reglement van orde. Moet hierin niet de doelstelling van iets genoemd worden? Staat deze er expliciet
genoeg in?
De doelstelling / taak van de rekenkamercommisie is door het algemeen bestuur vastgesteld in de
Verordening rekenkamercommissie waterschap Brabantse Delta (artikel 2). Zie overigens artikel 1 van
het Reglement van Orde Rekenkamercommissie waterschap Brabantse Delta (nader aan te geven als
Reglement).

2.

Er wordt steeds 'derden' vermeld in het reglement van orde. Moet dit niet 'anderen' zijn?
Het gebruik van het woord "derden" in juridische zin is zeer algemeen aanvaard en bekend. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan "derden-belanghebbenden" bij bezwaar- en beroepmogelijkheden. Zowel het reglement
als het protocol zijn juridische instrumenten. Voor het woord "anderen" geldt de algemene juridische
aanvaarding en bekendheid niet. Dit leidt mogelijk tot verwarring. Het woord "derden" komt overigens
niet voor in het Reglement. Wei in het Protocol. Indien vraagsteller bedoeld heeft aan te geven dat het
gebruik in het Protocol aan de orde is, dan geldt het antwoord gegeven in de eerste zin.

3. Past een keer per maand vergaderen binnen de financiele kaders die daarvoor gesteld zijn?
Het reglement stelt: "de vergaderingen van de rekenkamercommissie vinden in de regel maandelijks
plaats". Dus niet per definitie elke maand. Bovendien wordt het budget bewaakt zodat niet buiten het
haar beschikbaar gestelde budget wordt getreden.
4. De rekenkamer kan zelf onderzoeken gaan doen waaraan mensen uit het AB aan dee! kunnen nemen en
daar zou een aparte financiele regeling voor bestaan. Kunt u daar iets meer over zeggen?
De woorden "zou bestaan" duidt op een suggestie. Onderzoeken door "mensen uit het ab" is bij de
rekenkamercommissie onbekend. Mogelijk dat de vindplaats kan worden medegedeeld. Indien bedoeld
wordt te verwijzen naar de 2 interne leden, tevens AB-leden, van de rekenkamercommissie bestaat
daarvoor geen financiele regeling.
Er is enkel een besluit door het algemeen bestuur vastgesteld voor een financiele vergoeding voor de
externe leden. Terzijde wordt opgemerkt dat los van het onderzoek, de vergaderingen en onderwerpen
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veel tijd vragen van alle leden van de commissie. Zoals u bekend ontvangen de interne leden van de
rekenkamercommisie geen vergoeding voor de intensieve werkzaamheden van de rekenkamercommisie.
5.

Het lijkt erop dat commissieleden zichzelf een vergoeding toekennen vanwege inhoudelijk onderzoek. Dit
lijkt niet helemaal te kloppen met de Verordening rekenkamercommissie
WBD.
In artikel 2 van het door het algemeen bestuur vastgestelde " Besluit vergoedingen externe leden
rekenkamercommissie Brabantse Delta" is bepaald dat wanneer de externe leden zelf onderzoek doen zij
hiervoor een vergoeding per uur ontvangen van 2 5 % van het presentiegeld per vergadering. Voor het
overige wordt verwezen naar het antwoord op vraag 4. Van deze mogelijkheid is tot op heden overigens
geen gebruik gemaakt. Er is tot op heden ook niet gesproken om van deze mogelijkheid gebruik te
maken. Overigens zou ook hier de laatste zin van het antwoord bij vraag 4 gelden.

Hoogachtend,
Namens de rekenkamercommissie waterschap Brabantse Delta,
Voorzitter
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