
RAADSVOORSTEL 
 
 

 
 
 
Nummer 2017/63 
 

datum raadsvergadering : 9 november 2017 

onderwerp : Voortzetting invulling Rekenkamerfunctie 

portefeuillehouder : Gemeenteraad 

datum raadsvoorstel : 10 oktober 2017 

 

Samenvatting 

Met het bureau Necker van Naem bestaat een overeenkomst voor de invulling van de 

Rekenkamerfunctie Ouder-Amstel, tot eind 2017. Het voorstel is om deze 

overeenkomst te verlengen voor een periode van één jaar. 

 

Wat is de voorgeschiedenis? 
Iedere gemeente is verplicht tot het instellen van een Rekenkamer(-functie). In de 

wijze waarop bestaat gemeentelijke vrijheid. Bij Raadsbesluit van 31 maart 2011 heeft 

de raad besloten tot invulling van de Rekenkamerfunctie middels het zogenaamde 

directeursmodel. Er is een contract aangegaan met bureau Necker van Naem. Dit is 

nadien verlengd. 

 

Wat is er aan de hand? 
Eind 2017 loopt de overeenkomst met Necker van Naem af. In de vergadering van de 

Auditcommissie op 10 oktober 2017 is hierover gesproken. De Auditcommissie heeft 

aangegeven tevreden te zijn over de samenwerking met Necker van Naem en de 

overeenkomst met de huidige directeur graag met één jaar te willen verlengen. 

 

Voor de invulling van de Rekenkamerfunctie is een bedrag ad € 15.000,- per jaar 

begroot. Necker van Naem doet hiervoor jaarlijks één Rekenkameronderzoek. 

 

Wat gaan we doen? 
Voorgesteld wordt de overeenkomst te verlengen voor een periode van één jaar, van 

1 januari 2018 tot en met 31 december 2018. Na dat jaar kan de nieuwe 

gemeenteraad verder zien hoe we de Rekenkamer vorm willen geven. 

 

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er? 

De Auditcommissie heeft een voorkeur uitgesproken voor continuering van de 

samenwerking met Necker van Naem met één jaar. 

 

Wat is het vervolg? 

Na besluitvorming door de raad wordt een nieuw contract aangegaan. 

 

 

de raadsgriffier, de burgemeester, 

  

A.A. Swets M.T.J. Blankers-Kasbergen 

  



RAADSBESLUIT 
 
 

 
 
 

 

De raad van de gemeente Ouder-Amstel, 

 

Gelezen het voorstel ‘Voortzetting invulling Rekenkamerfunctie’ d.d. 10 oktober 2017, 

nummer 2017/63, 

 

 

Besluit: 

 

 

 met het bureau Necker van Naem de overeenkomst te verlengen voor de 

invulling van de Rekenkamerfunctie Ouder-Amstel, voor een periode van één 

jaar (van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018). 

 

 

Ouder-Amstel, 9 november 2017 

 

De raad voornoemd, 

 

 

de raadsgriffier,      de voorzitter, 

  

A.A. Swets M.T.J. Blankers-Kasbergen 

 


