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Voorstel
Te besluiten om:
1. De “Samenwerkingsovereenkomst Kempengemeenten 2013-2016” voort te zetten tot en met 31
december 2020, onder dezelfde condities als de huidige overeenkomst.
2. De heer drs. H. Groen r.m. en de heer drs. E.J.F. Melskens te herbenoemen tot voorzitter en lid
(tevens plaatsvervangend voorzitter) van de rekenkamercommissie Kempengemeenten van
1 januari 2019 tot en met 31 december 2020.
Inleiding
De “Samenwerkingsovereenkomst Kempengemeenten 2013-2016” (verder: overeenkomst) en de
benoemingstermijn van de voorzitter en het lid van de rekenkamercommissie Kempengemeenten
lopen af op 31 december 2018. In overleg met de andere deelnemende gemeenten (Oirschot en
Eersel) is geconcludeerd dat het wenselijk is de samenwerking te continueren en de
voorzitter en het lid te herbenoemen.
Beoogd doel
- Door het uitvoeren van (gezamenlijke) onderzoeken versterkt de rekenkamercommissie de
controlerende rol van de raad.
- Door het doen van aanbevelingen kunnen de onderzoeken ook de doelmatigheid en
doeltreffendheid van beleid verbeteren en efficiëntere inzet van middelen bereiken.
- Door middel van analyse van beleid en benchmark tussen de samenwerkende gemeenten
worden leereffecten bereikt.
Argumenten
1. In de vergadering van 20 december 2016 heeft de raad besloten de overeenkomst ongewijzigd
voort
te zetten en benoemingstermijn met 2 jaar te verlengen. Reden hiervoor was de mogelijkheid open
te houden om te komen tot één rekenkamercommissie in de Kempen. Op dit moment is er, om
uiteenlopende redenen, binnen de 5 Kempengemeenten nog geen draagvlak voor het vormen van
één rekenkamercommissie.
Overeenkomst: namens de deelnemende gemeenten heeft de intergemeentelijke overleggroep
geconcludeerd dat de samenwerking naar tevredenheid verloopt. Gelet op de standpunten van de
gemeenten Bladel en Bergeijk wordt voorgesteld de huidige overeenkomst, onder dezelfde condities,
met 2 jaar voort te zetten.
2. Herbenoeming: ingevolge de “Verordening op de rekenkamercommissie voor de gemeente ReuselDe Mierden 2013” (verder: verordening) kunnen de leden van de rekenkamercommissie voor
maximaal 2 periodes van 4 jaar of in totaal maximaal 8 jaar worden benoemd. De leden van de
rekenkamercommissie zijn bijna 6 jaar in functie en kunnen nog eenmaal voor 2 jaar herbenoemd
worden.
De intergemeentelijke overleggroep heeft geconcludeerd dat de rekenkamercommissie goed
functioneert en stelt voor de leden te herbenoemen.
Consequenties

Financiën
De kosten van rekenkamercommissie zijn in de begroting opgenomen.
Samen Doen
18.09465
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- Met de intergemeentelijke overleggroep heeft overleg plaatsgevonden.
- Met de leden van de rekenkamercommissie is het voorstel tot verlenging besproken en zij
kunnen zich hierin vinden.
- Via de griffiers is gevraagd naar de standpunten van de gemeenteraden van Bergeijk en Bladel
m.b.t. één Rekenkamercommissie in de Kempen
- De griffiers van de gemeenten Bergeijk en Bladel zijn geïnformeerd over het standpunt van de
intergemeentelijke overleggroep.
- De besluiten worden op de gebruikelijke wijze ter kennis gebracht.
Vervolg
Na besluitvorming over de herbenoeming van de heren Groen en Melskens kunnen zij in
de raadsvergadering van december 2018 beëdigd worden.
Bijlagen
1. de “Samenwerkingsovereenkomst rekenkamercommissies Kempengemeenten 2013-2016”;;
2. de “Verordening op de rekenkamercommissie voor de gemeente Reusel-De Mierden 2013” en de
toelichting op de verordening rekenkamercommissie gemeente Reusel-De Mierden 2013;

Het Presidium,

J.C.M. van Berkel
griffier.

18.09465

J. Eugster
burgemeester (wnd.)
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23 oktober 2018
Samenwerkingsovereenkomst rekenkamercommissies Kempengemeenten
2013-2016
078- 2016

De raad van de gemeente Reusel-De Mierden;
gelezen het voorstel van het Presidium van 24 september 2018;

Besluit
1. de “Samenwerkingsovereenkomst Kempengemeenten 2013-2016” voort te zetten tot en met
31 december 2020, onder dezelfde condities als de huidige overeenkomst.
2. de heer drs. H. Groen r.m. en de heer drs. E.J.F. Melskens te herbenoemen tot voorzitter en lid
(tevens plaatsvervangend voorzitter) van de rekenkamercommissie Kempengemeenten van
1 januari 2019 tot en met 31 december 2020.
De raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

J.C.M. van Berkel

J. Eugster
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