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KJ 

W O E R D E N 

Onderwerp: Invulling rekenkamerfunctie 

De raad van de g e m e e n t e W o e r d e n ; 

gelezen het voorstel d.d. 19 maart 2019 van: 

- Presidium 

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet; 

in artikel 81 oa 

b e s l u i t ; 

1. De volgende wijzigingen vast te stellen in de "Verordening op de rekenkamercommissie": 

Artikel 1 Begripsbepalingen 
b. [Vervallen] 

Artikel 2 Rekenkamercommissie 
2. De rekenkamercommissie bestaat uit drie leden. 

Artikel 6 Vergoeding voor werkzaamheden van de externe leden van de 
rekenkamercommissie 
2. De externe leden ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden. De vergoeding 
bedraagt 33,307o van de vergoeding voor de werkzaamheden die leden van de gemeenteraad 
ontvangen ingevolge het rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers. 

Artikel 7 De voorzitter 
1. De voorzitter van de rekenkamercommissie draagt zorg voor 
- het tijdig en periodiek bijeenroepen van de commissie; 
- het leiden van de vergaderingen; 
- het bewaken van de uitgangspunten en werkwijze van de commissie; 
- het bewaken van de samenwerking en deskundigheid van de commissie; 
- het bevorderen van een zorgvuldige besluitvorming. 
2. De voorzitter voert hiertoe regelmatig overleg met de secretaris/onderzoeker. 
3. De voorzitter onderhoudt de contacten met de raad, het college en de ambtelijke top. 

2. De bij de gewijzigde leden behorende artikelsgewijze toelichting vast te stellen. 
3. Een rekenkamercommissie in te stellen met drie externe leden, onder wie een voorzitter. 
4. De maandelijkse vergoeding van de leden vast te stellen op 33,307o van de vergoeding voor 

de werkzaamheden van een raadslid ingevolge het rechtspositiebesluit decentrale politieke 
ambtsdragers. 



De voorzitter van het presidium en de nestor van de raad te benoemen als leden van de 
adviescommissie. 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn 

openbare vergadering, gehouden op 4 april 2019 

De griffier, De voorzitter,, 

drs. M.J.W. Tobeas 


