Samenwerkingsovereenkomst rekenkamercommissie
De ondergetekenden:
1. de heer drs. J.W. van der Sluijs, burgemeester, handelende ter uitvoering van het
besluit van de raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg, d.d. 17 december
2013.
2. de heer drs. J.Th. Hoekema, burgemeester, handelende ter uitvoering van het besluit
van de raad van de gemeente Wassenaar d.d. 16 december 2013.
3. de heer drs. J.M. Staatsen, burgemeester, handelende ter uitvoering van het besluit
van de raad van de gemeente Voorschoten d.d. 12 december 2013.
4. mevrouw E.M. Timmers- van Klink, burgemeester, handelende ter uitvoering van het
besluit van de raad van de gemeente Oegstgeest d.d. 19 december 2013.
hierna gezamenlijk te noemen ”de vier gemeenten”,
in overweging nemende:
dat de gemeenteraden van Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest op 30 juni 2005 een
samenwerkingsovereenkomst hebben gesloten om met elkaar een gezamenlijke
rekenkamercommissie in te stellen;
dat deze samenwerking vorm heeft gekregen door vaststelling van de Verordening
Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest, laatstelijk geheel gewijzigd
in de Verordening Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest 2011;
dat de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg te kennen heeft gegeven zich onder
voorwaarden bij deze samenwerking te willen aansluiten om zo te komen tot een
gezamenlijke rekenkamercommissie voor de vier gemeenten;
dat het uitgangspunt van de gemeenteraden is dat een gelijk bedrag per inwoner wordt
bijgedragen ter dekking van de kosten van instandhouding en werkzaamheden van deze
commissie;
dat de gemeenteraden van Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest op het standpunt staan
dat aansluiting van de gemeente Leidschendam-Voorburg niet ten koste mag gaan van de
slagkracht van de bestaande rekenkamercommissie en in financieel opzicht schaalvoordelen
moet opleveren;
dat overeenstemming is bereikt over de wijze van financiering;
dat de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg zich geheel kan vinden in de bestaande
werkwijze en filosofie van de Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest;
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dat het noodzakelijk is, dat er nieuwe afspraken worden gemaakt over de instelling, de
financiering en het werk van de gezamenlijk in te stellen rekenkamercommissie;
dat deze afspraken worden vastgelegd in de volgende overeenkomst;
komen het volgende overeen:
1.

De vier gemeenten zullen elk dezelfde verordening op de rekenkamercommissie
vaststellen waarin inhoudelijk hetzelfde op dezelfde wijze wordt geregeld en deze
nadien niet eerder wijzigen dan nadat over die wijziging overeenstemming is bereikt
tussen de vier gemeenten. Voor de eerste maal vindt vaststelling plaats conform de
bij deze overeenkomst behorende ontwerp-Verordening op de rekenkamercommissie
Leidschendam-Voorburg, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar.
Voor de gemeenten Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar wordt deze nieuwe
verordening beschouwd als een continuering van de organisatie van de bestaande
commissie, in uitgebreide opzet. Alle eerder gedane benoemingen en genomen
besluiten worden geacht ook te gelden voor de nieuwe situatie, voor zover
redelijkerwijs van toepassing.

2.

De vergaderingen van de rekenkamercommissie zullen plaatsvinden in de raadhuizen
van de vier gemeenten en mede afhankelijk worden gesteld van de onderwerpen, die
in de vergadering aan de orde zijn. De kosten van het ter beschikking stellen van de
faciliteiten zullen voor rekening van de desbetreffende gemeente komen.

3.

De voor de rekenkamercommissie aan te wijzen ambtelijk secretaris zal, als hij in
dienst is bij één van de vier gemeenten, zijn werkplek hebben in het raadhuis/
gemeentekantoor van de betreffende gemeente. Indien hij speciaal voor deze functie
wordt aangetrokken wordt met hem door een van de vier gemeenten een
overeenkomst gesloten voor de te verrichten werkzaamheden/diensten De directe
kosten van de ambtelijk secretaris zullen aan de betreffende gemeente worden
vergoed uit het gezamenlijk budget van de rekenkamercommissie.

4.

Als budget voor de rekenkamercommissie zal elk van de drie gemeenten jaarlijks per
1 januari een bedrag van € 1,10 per inwoner (uitgaande van het aantal inwoners per 1
januari van het jaar daarvoor) in rekening worden gebracht. Dit bedrag wordt na 1
januari 2014 jaarlijks geïndexeerd per 1 januari volgens de prijsindex van het CBS
(genoemd CPI Alle huishoudens). Het budget zal worden beheerd en de betalingen
zullen worden gedaan door de gemeente waar de ambtelijk secretaris werkzaam is of
een overeenkomst mee heeft. Verantwoording aan de vier gemeenten zal
plaatsvinden in het op grond van artikel 185, derde lid, van de Gemeentewet uit te
brengen jaarverslag.

5.

Aan de voorzitter en de andere leden van de rekenkamercommissie worden geen
andere vergoedingen verstrekt dan overeenkomstig de verordening op de
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rekenkamercommissie Leidschendam-Voorburg, Oegstgeest, Voorschoten en
Wassenaar.
6.

Het op 31 december 2013 nog beschikbare budget, inclusief de beschikbare reserve,
van de Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest, wordt
uitsluitend besteed ten behoeve van de gemeenten Wassenaar, Voorschoten en
Oegstgeest.

7.

De directe kosten, verbonden aan de aansluiting van de gemeente LeidschendamVoorburg bij de Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest,
komen voor rekening van de gemeente Leidschendam-Voorburg.

8.

Deze samenwerkingsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2014 onder
gelijktijdige beëindiging van de samenwerkingsovereenkomst van de gemeenten
Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest.
Halverwege 2016 zal een evaluatie gehouden worden van de samenwerking tussen de
vier gemeenten en het functioneren van de rekenkamercommissie. Daarna vindt
vierjaarlijks evaluatie plaats.

9.

Ieder van de deelnemende gemeenten kan de samenwerking eenzijdig beëindigen
met een opzettermijn van 1 jaar. De directe kosten van uittreding komen voor
rekening van de uittredende gemeente.

Ondertekening:

Leidschendam-Voorburg,

De burgemeester,

Datum:

Oegstgeest,

De burgemeester,

Datum:

Voorschoten,

De burgemeester,

Datum:

Wassenaar,

De burgemeester,

Datum:
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