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Voorzitter en leden van de gemeenteraad van Arnhem 

 

Zaaknummer: 2014-05-00329 

Kenmerk: 2014.0.047.138 

 

Onderwerp: Voorgestelde bezuiniging Rekenkamer Arnhem 

 

9 mei 2014 

 

Geachte voorzitter en leden van de raad, 

 

Geschokt hebben we kennis genomen van het voornemen in het coalitieakkoord Met de stad! om 

€ 100.000 te bezuinigen op de Rekenkamer Arnhem. Op een totaalbudget van € 186.000 

betekent dit meer dan een halvering van het budget. Als Rekenkamer zijn wij het enige 

instrument van de raad om onafhankelijk onderzoek uit te voeren naar de doelmatigheid en 

doeltreffendheid van het gevoerde beleid. Het huidige budget heeft ons in staat gesteld om de 

afgelopen jaren de raad te ondersteunen met onderzoek op belangrijke thema's zoals jeugd, 

zorg, onderwijs en wonen. Het budget van de Rekenkamer Arnhem is vergelijkbaar met de 

budgetten in andere steden zoals Nijmegen, Den Bosch en Haarlem (zie bijlage voor meer 

details).  

 

In december 2010 heeft de gemeenteraad bewust gekozen voor het instellen van een 

onafhankelijke, professionele Rekenkamer. Hiermee heeft de raad haar controlerende taak 

versterkt. Met de voorgestelde bezuiniging is het niet meer mogelijk om drie externe leden en  

0,9 fte ambtelijke ondersteuning te handhaven. De vergelijking met de andere steden 

onderstreept dit. Een bezuiniging op de Rekenkamer staat daarnaast haaks op de notie dat met 

de drie decentralisaties de controlerende taak op gemeentelijk niveau zou moeten worden 

versterkt. Dit is benadrukt door het recente besluit van minister Plasterk om Rekenkamers extra 

bevoegdheden te geven om het controlegat bij gemeenschappelijke regelingen te dichten. Het 

belang van een Rekenkamer ter ondersteuning van de controlerende rol van de raad neemt 

daarmee in de toekomst toe.  

 

Wij vragen u daarom uitdrukkelijk om de voorgestelde bezuiniging op de Rekenkamer niet te 

steunen. 

 

Met vriendelijke groet, 

mede namens de leden van de Rekenkamer, 

 

 

 

 

Moniek Pieters 

Voorzitter 
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BIJLAGE 
Vergelijking budgetten Rekenkamer(commissie)s 
 

In onderstaande tabel zijn de begrote budgetten van de Rekenkamer(commissie)s van Arnhem, 

Nijmegen, Den Bosch en Haarlem opgenomen. De Rekenkamers Arnhem en Nijmegen hebben elk 

drie externe leden; de Rekenkamercommissie Den Bosch bestaat uit vijf externe leden en twee 

raadsleden; de Rekenkamercommissie Haarlem bestaat uit vijf raadsleden en twee externe leden.  

 

 
Rekenkamer 

Arnhem  

2014 

Rekenkamer 

Nijmegen  

2013  

Rekenkamercie. 

Den Bosch  

2013 

Rekenkamercie. 

Haarlem  

20121 

Onderzoeksbudget € 56.900 € 57.102 € 63.400 € 52.911 

Vergoeding externe 

Rekenkamerleden 
€ 6.000 *  

(3 externe leden) 

€ 59.837 2 
(3 externe leden)  

€ 17.100 
(5 externe leden)  

€ 4.000 
(2 externe leden) 

Loonkosten 

ondersteuning 
 € 99.450  € 89.780 € 101.500 € 90.156 

Overige kosten € 23.548 € 47.402 € 3.000 € 50.559 

Totaal begroot 

budget 
€ 185.898 € 254.121 € 185.000 € 197.626 

Aantal inwoners  150.828  168.344 143.786 151.821 

Budget per 

inwoner  
€ 1,23  € 1,51 € 1,29 € 1,30 

Bronnen: Jaarverslag 2013 Rekenkamer Nijmegen, Jaarverslag 2013 Rekenkamercommissie Den Bosch, Jaarverslag 2012 

Rekenkamercommissie Haarlem en aanvullende informatie aangeleverd door de betreffende Rekenkamer(commissie)s. 

 

* In de begroting van de Rekenkamer Arnhem is voor de vergoeding van de Rekenkamerleden 

geen structureel dekkend budget opgenomen. Met de instelling van de Rekenkamer in december 

2010 is door de raad besloten om tot 2014 een deel van de vergoeding (€ 30.000) te bekostigen 

uit de bestemmingsreserve van de Rekenkamer. Eind 2014 zou er structurele dekking gevonden 

moeten worden voor de vergoedingen van de externe leden van de Rekenkamer (zie ook 

raadsvoorstel en -besluit, 13 december 2013, zaaknummer 2010-09-01685, documentnummer: 

2010.0.090.952). 

 

                                                      
1 De volledige gegevens van de Rekenkamercommissie Haarlem over het jaar 2013 waren nog niet beschikbaar. Vandaar dat 

de gegevens van 2012 zijn gebruikt. 
2 De Nijmeegse raad heeft besloten vanaf 2014 de vergoeding van de Rekenkamerleden stapsgewijs te verlagen. Vanaf 2016 

zal het totale budget voor de vergoeding van de Rekenkamerleden verlaagd worden tot circa € 30.000 per jaar.  


