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budget rekenkamercommissie

Geachte leden van het algemeen bestuur,
De rekenkamercommissie heeft een jaarlijks budget van € 56.500,- ter beschikking voor de uitvoering van
haar taken. In het jaarverslag van de rekenkamercommissie wordt jaarlijks verantwoording afgelegd over de
besteding van dit budget.
Wij hebben geconstateerd dat het werken met jaarlijkse budgetten niet goed past bij de werkwijze van de
rekenkamercommissie. Het aantal onderzoeken dat de rekenkamercommissie per jaar uitvoert, varieert
afhankelijk van de omvang en doorlooptijd van een onderzoek. Dit jaar heeft het onderzoek
'Belastingsystematiek, valt er te kiezen' langer geduurd dan gepland. Hierdoor start het voor 2012 geplande
onderzoek naar de verwerving van subsidies, niet in december 2012 maar in januari 2013. Het gevolg hiervan
is dat het budget dat voor dit onderzoek in 2012 was gereserveerd, vervalt. Dit betekent dat het onderzoek
naar de verwerving van subsidies volledig betaald moet worden uit het budget van 2013, waardoor er in 2013
minder budget overblijft om andere onderzoeken uit te voeren.
Wij stellen daarom voor en verzoeken u om niet aan het eind van elk jaar het resterend budget van de
rekenkamercommissie te laten vervallen, maar om die beoordeling elke twee jaar te laten plaatsvinden. In
deze nieuwe systematiek, wordt aan het einde van het eerste jaar van deze tweejaarlijkse periode, het
resterend budget standaard overgeheveld naar het tweede jaar. Indien er een tekort is, wordt dit in
mindering gebracht op het budget van het tweede jaar. Aan het einde van het tweede jaar vervalt het
resterend budget. Ingevolge deze systematiek, verzoeken wij het resterend budget van de
rekenkamercommissie van 2012 toe te voegen aan het budget van 2013. De verantwoording van de
besteding van het budget vindt, zoals hiervoor is aangegeven, jaarlijks plaats in het jaarverslag van de
rekenkamercommissie.
Graag vernemen wij of u in kunt stemmen met ons verzoek.
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