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De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 21 augustus 2007, 
 
gelet op artikel 84 van de Gemeentewet, 
 
BESLUIT 
 
vast te stellen de volgende verordening: 
 
VERORDENING VOOR DE REKENINGCOMMISSIE VAN DE GEMEENTE MOERDIJK 
 
 
Artikel 1 Begripsomschrijvingen 
In deze verordening wordt verstaan onder: 
a. voorzitter:  voorzitter van de rekeningcommissie of diens vervanger; 
b. lid:  raadsleden en burgerleden die namens een raadsfractie deelnemen en voldoen aan  

de eisen zoals gesteld in de verordening fractieassistenten; 
c. griffier:  griffier van de raad of diens vervanger. 
 
Artikel 2 Instelling en taken 
1. De raad stelt een rekeningcommissie in. 
2. De rekeningcommissie heeft de volgende taken: 

a. het onderzoeken van de ontwerp-jaarrekening en het ontwerp-jaarverslag teneinde tot een 
oordeel te komen over de rechtmatigheid en de doelmatigheid van het gevoerde financieel 
beheer en beleid. Tijdens het onderzoek kan de rekeningcommissie gebruik maken van de 
verslagen van de onderzoeken als bedoeld in artikel 213a van de Gemeentewet; 

b. jaarlijks, binnen een maand na het gereedkomen van de ontwerp-jaarrekening en het 
ontwerp-jaarverslag aan de commissie Bestuur en Middelen in het openbaar verslag 
uitbrengen over de bevindingen van het onderzoek zoals bedoeld in lid 2 onder a. 

c. het jaarlijks in overleg met de accountant vaststellen van de speerpunten ten behoeve van 
het onderzoeksplan van de accountant; 

d. het jaarlijks bespreken van de managementletter; 
e. het voeren van overleg met de door de raad aangewezen accountant en het evalueren van 

de werkzaamheden van de accountant alsmede het voorbereiden van de periodieke 
aanbesteding van de accountantsfunctie overeenkomstig het gestelde in de controlever-
ordening gemeente Moerdijk. 

 
Artikel 3 Samenstelling 
1. De rekeningcommissie bestaat uit hoogstens één lid namens elke raadsfractie. 
2. De in het eerste lid genoemde leden worden door de raad op bindende voordracht van de 

raadsfracties benoemd. 
3. Bij afwezigheid is geen vervanging mogelijk. 
4. Ter ondersteuning als bedoeld in artikel 107a van de Gemeentewet van de rekeningcommissie 

zijn de griffier en eventueel een door de griffier aan te wijzen griffiemedewerker in iedere 
vergadering aanwezig.  

5. De controlerend accountant of diens plaatsvervanger kan op verzoek van de voorzitter of drie 
leden optreden als adviseur. 

6. De rekeningcommissie laat zich ten behoeve van haar taakuitoefening ambtelijk bijstaan door de 
concerncontroller. 
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Artikel 4 Voorzitter 
1. De rekeningcommissie kiest uit haar midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter. 
2. De voorzitter is belast met: 

a. het leiden van de beraadslagingen en zitting; 
b. het handhaven van de orde; 
c. de communicatie die van de commissie uitgaat; 
d. hetgeen hem door deze verordening verder wordt opgedragen; 
e. het doen naleven van deze verordening. 

 
Artikel 5 Zittingsduur en vacatures 
1. De zittingsperiode van een lid  eindigt in ieder geval aan het einde van de zittingsperiode van de 

raad. 
2. De raad kan een lid ontslaan op voorstel van de raadsfractie op wiens voordracht het lid is 

benoemd. 
3. De rekeningcommissie kan de voorzitter of zijn plaatsvervanger uit zijn functie ontslaan. 
4. Een lid kan altijd ontslag nemen. Hij doet daarvan schriftelijk mededeling aan de raad. Het ontslag 

gaat een maand na de schriftelijke mededeling in of zoveel eerder als zijn opvolger is benoemd. 
5. Indien een raadsfractie blijkend uit een schriftelijke verklaring aan de voorzitter van de raad niet 

langer vertegenwoordigd is in de raad, vervalt het lidmaatschap van het lid dat op voordracht van 
die raadsfractie is benoemd, van rechtswege. 

 
Artikel 6 Agenda en oproeping 
1. De vergaderingen worden door de voorzitter belegd. Deze draagt er zorg voor dat elk lid 

tenminste 6 dagen voor de datum van de vergadering hiervoor schriftelijk wordt opgeroepen. 
2. Met de oproeping worden ook de agenda en de bijbehorende stukken aan de leden toegezonden. 
3. Bij aanvang van de vergadering stelt de rekeningcommissie de agenda vast. Op voorstel van een 

lid kan de rekeningcommissie bij de vaststelling van de agenda onderwerpen aan de agenda 
toevoegen of van de agenda afvoeren alsmede de volgorde van behandeling wijzigen. 

 
Artikel 7 Frequentie en quorum vergaderingen 
1. De rekeningcommissie vergadert zo vaak als door de voorzitter of ten minste andere twee leden 

nodig wordt geoordeeld. 
2. De vergaderingen van de rekeningcommissie zijn besloten. 
3. De vergaderingen vinden in de regel plaats in het gemeentehuis. 
4. De rekeningcommissie mag niet beraadslagen en geen besluiten nemen wanneer de 

meerderheid van de leden niet aanwezig is. 
5. Wanneer het vereiste aantal leden niet is opgekomen, kan de voorzitter met een tussenperiode 

van ten minste 48 uur een nieuwe vergadering beleggen, waarin de dan aanwezige leden 
beraadslagen en besluiten over de geagendeerde onderwerpen. 

 
Artikel 8 Verslaglegging 
1. Onder zorg van de griffier wordt van hetgeen in de vergaderingen is besproken en besloten een 

beknopt verslag opgesteld. 
2. Het verslag van de vergaderingen is  niet openbaar. 
3. De rekeningcommissie stelt het verslag vast. Het vastgestelde verslag wordt door de voorzitter en 

de griffier ondertekend. 
 
Artikel 9 Inlichtingen en advies  
1. Het college van burgemeester en wethouders draagt er zorg voor de in artikel 2 lid 2 sub a 

genoemde stukken tijdig ter kennis te brengen aan de leden. 
2. De rekeningcommissie is bevoegd tot het opvragen en inzien van alle informatie die zij voor haar 

taken nodig acht.  
3. De rekeningcommissie heeft in het kader van haar taak zoals bedoeld in artikel 2 van dit 

reglement de bevoegdheid tot het raadplegen van leden van het college, de accountant, 
gemeentelijke ambtenaren en derden, wanneer zij dat wenselijk acht. Deze personen kunnen 
worden uitgenodigd om tijdens de vergadering inlichtingen te verstrekken.  

4. De rekeningcommissie kan advies vragen aan de leden van het college, de accountant, 
gemeentelijke ambtenaren en derden, wanneer zij dat wenselijk acht. 



 3

Artikel 10 Besluitvorming en advies 
1. De besluiten van de rekeningcommissie worden met meerderheid van stemmen aangenomen. 

Ieder lid heeft één stem.  
2. Indien de rekeningcommissie een advies uitbrengt, beslissen de leden op voorstel van de 

voorzitter over de inhoud van het advies. In het advies worden desgewenst de standpunten van 
de individuele leden opgenomen. 

 
Artikel 11 Uitleg verordening 
In gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel over de toepassing van de verordening, 
beslist de rekeningcommissie op voorstel van de voorzitter. 
 
Artikel 12 Slotbepalingen 
1. Deze regeling wordt aangehaald als de verordening voor de rekeningcommissie gemeente 

Moerdijk. 
2. Dit reglement treedt in werking op 1 september 2007.  
3. Het raadsbesluit over de instelling van het auditcommittee van d.d. 24 oktober 2004 wordt op  

1 september 2007 ingetrokken. 
 
 
Vastgesteld in de vergadering van de raad d.d. 21 augustus 2007, 
de griffier,   de voorzitter, 
  
 
 
J.A.M. Hereijgers  H.W. den Duijn 
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TOELICHTING OP DE VERORDENING  VOOR DE REKENINGCOMMISSIE GEMEENTE 
MOERDIJK 
 
 
Artikel 1 Begripsomschrijvingen 
Om te voorkomen dat de omschrijving van terugkerende begrippen in de verordening moet worden 
herhaald, zijn in deze bepaling een aantal begrippen eenmalig gedefinieerd. Burgerleden worden op 
basis van hun deskundigheid tot lid van de rekeningcommissie benoemd. Burgerleden moeten 
voldoen aan de eisen zoals gesteld in de verordening fractieassistenten, hetgeen inhoudt dat een 
burgerlid moet voldoen aan deartikelen 10, 11, 12, 13 en 15 van de Gemeentewet. Dit betekent onder 
andere dat zij achttien jaar moeten zijn, over een geldige verblijfstitel moeten beschikken, hun 
nevenfuncties openbaar moeten maken, geen functie als bedoeld in artikel 13 mogen vervullen en niet 
in strijd mogen handelen met artikel 15. 
 
Artikel 2 Instelling en taken 
Door met deze verordening in te stemmen kiest de raad voor het instellen van een rekening-
commissie. Op grond van artikel 84 Gemeentewet is de rekeningcommissie een adviescommissie, die 
de raadscommissie Bestuur en Middelen adviseert. Ingevolge artikel 197 van de Gemeentewet kan de 
rekeningcommissie bij haar onderzoek naar de jaarrekening en het jaarverslag gebruik maken van de 
verslagen van de onderzoeken van het college als bedoeld in artikel 213a van de Gemeentewet. 
 
Artikel 3 Samenstelling 
De raad bepaalt de samenstelling van de rekeningcommissie. Zoals ook uit artikel 1 blijkt, hoeven de 
leden van de rekeningcommissie geen raadslid te zijn. In deze bepaling is er vanuit gegaan dat de 
fracties de in het eerste lid bedoelde leden voordragen.   
De rekeningcommissie  wordt ondersteund door de griffier of plaatsvervangend griffier. De griffier of 
zijn plaatsvervanger is altijd bij de vergaderingen van de rekeningcommissie aanwezig. In principe 
neemt hij geen deel aan de beraadslagingen, maar hij kan de rekeningcommissie op grond van artikel 
107a van de Gemeentewet adviseren. Verder laat de rekeningcommissie zich in haar taakuitoefening 
bijstaan door de concerncontroller. 
 
Artikel 4 Voorzitter 
Artikel 84 schrijft voor dat de burgemeester en de wethouders geen lid kunnen zijn van een 
adviescommissie zoals de rekeningcommissie. Automatisch betekent dit dat de voorzitter een raadslid 
of een burgerlid  moet zijn. De voorzitter is lid van de rekeningcommissie. 
Het ligt voor de hand dat de leden van de rekeningcommissie in de eerste vergadering van de raad in 
nieuwe samenstelling worden benoemd, aangezien de zittingsperiode van de voorzitter en de leden 
aan het einde van de zittingsperiode van de raad eindigt. 
 
Artikel 5 Zittingsduur en vacatures 
De zittingsperiode van de commissieleden is even lang als de zittingsperiode van de raadsleden, in 
principe vier jaar. De benoeming eindigt derhalve van rechtswege, de raad hoeft hen niet te ontslaan. 
Op grond van het tweede lid eindigt het lidmaatschap van de rekeningcommissie eveneens van 
rechtswege indien een lid niet meer voldoet aan de in artikel 1 lid b, gestelde eisen en indien een lid is 
benoemd op voordracht van een raadsfractie die blijkens een schriftelijke verklaring aan de voorzitter 
van de raad niet meer vertegenwoordigd is in de raad (vijfde lid). 
De raad kan een lid van de rekeningcommissie op voorstel van de raadsfractie die het lid heeft 
voorgedragen, ontslaan. Deze situatie kan zich voordoen in geval van een splitsing van een fractie. 
De ontstane nieuwe raadsfractie heeft op grond van artikel 3, eerste lid, recht op een eigen lid.   
 
Artikel 6 Agenda en oproeping 
Voor het verzenden van de oproep, stelt de voorzitter van de rekeningcommissie de agenda voorlopig 
vast. De leden van de rekeningcommissie ontvangen een oproep inclusief de agenda voor een 
vergadering en de bijbehorende stukken tenminste zes dagen voor de vergadering. 
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Artikel 7 Frequentie en quorum vergaderingen 
De rekeningcommissie vergadert als de voorzitter het nodig oordeelt of indien ten minste twee fracties 
hierom vragen. In de praktijk wordt bij aanvang van het nieuwe jaar een vergaderschema vastgesteld.  
In principe vergadert de rekeningcommissie minimaal driemaal per jaar (voorafgaand aan en ter 
afsluiting van de interim-controle en ter afsluiting van de jaarrekening).  
De vergaderingen zijn besloten. Dit houdt in dat alleen de leden van de rekeningcommissie en de door 
de rekeningcommissie uitgenodigde adviseurs, ambtenaren of collegeleden bij een vergadering 
aanwezig kunnen zijn. De leden van de rekeningcommissie dienen vertrouwelijk om te gaan met niet-
openbare stukken in het kader van het onderzoek naar de rechtmatigheid en doelmatigheid van de 
ontwerp-jaarekening en het -verslag. 
Het vijfde lid voorziet in een regeling voor een nieuwe vergadering indien het quorum niet aanwezig is. 
Overigens ligt het in de rede dat de voorzitter overlegt met de rekeningcommissie over de datum van 
een nieuwe vergadering. 
 
Artikel 8 Verslaglegging 
De griffier is verantwoordelijk voor het verslag van de vergadering van de rekeningcommissie. Het 
verslag is niet openbaar en wordt vertrouwelijk aan de rekeningcommissie toegestuurd. Tevens ligt dit 
verslag ter inzage bij de griffier. 
 
Artikel 9 Informatievoorziening 
Voor de rekeningcommissie is het belangrijk dat zij beschikt over alle relevante stukken en dat zij 
inlichtingen kan inwinnen bij het college van burgemeester en wethouders of bij medewerkers van de 
gemeente. Medewerkers worden voor de vergadering van de rekeningcommissie uitgenodigd na 
overleg tussen de griffier en de gemeentesecretaris. Dit is onontbeerlijk voor een goede taakinvulling. 
 
Artikel 10 Besluitvorming en advies 
De rekeningcommissie neemt geen beslissingen, maar adviseert de commissie Bestuur en Middelen.  
De leden beslissen over het advies. Ten behoeve van de meningsvorming in de commissie Bestuur 
en Middelen en om recht te doen aan de mening van alle fracties, inclusief minderheidsstandpunten, 
worden de standpunten van alle fracties opgenomen.  
 
Artikel 11 Uitleg verordening 
Dit artikel behoeft geen toelichting. 
 
Artikel 12 Slotbepalingen 
Dit artikel behoeft geen toelichting. 
 

 
 
 
 
Behoort bij besluit van de raad van Moerdijk 
d.d. 21 augustus 2007 
 
mij bekend, 
de raadsgriffier van Moerdijk, 

 


