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Inleiding
In de Eilander raadsvergadering van 11 augustus 2011 is aan de orde geweest het instellen van een
gezamenlijke rekenkamercommissie voor VAST; er heeft echter nog geen besluitvorming over dat
voorstel plaatsgevonden.
Het was de bedoeling om deze verordening ter besluitvorming voor te leggen aan de raden van de
vier eilanden. Bij nadere bestudering van deze verordening waren er praktisch maar ook juridisch
gezien de nodige haken en ogen.
De thans voorliggende verordening , opgesteld i.s.m. de vier griffiers, voldoet aan de daarvoor
geldende regelgeving en is werkbaar binnen het samenwerkingsverband.
Na vaststelling door de Eilander raad, kan de verordening per eiland worden aangenomen zodra de
mogelijkheid tot overgaan naar de gemeenschappelijke rekenkamercommissie op het betreffende
eiland mogelijk is; de verordening laat ‘trapsgewijs’ toetreden per eiland ook toe.
De reeds toegetreden eilanden hoeven daar dan niet op te wachten.
De rekenkamerfunctie in de vorm van een gemeenschappelijke rekenkamercommissie
Het hebben van een rekenkamer(functie) is verplicht op grond van de Gemeentewet; de raad van de
gemeente dient deze in te stellen.
Voor de gemeenschappelijke vorm wordt nadrukkelijk gekozen voor de rekenkamerfunctie op grond
van 81oa van de Gemeentewet en gegoten in de vorm van een commissie ex art. 84 Gemeente wet /
art. 28 van de Gemeenschappelijke regeling VAST.
Het voorstel is dan ook een dergelijke rekenkamercommissie te benoemen met uitsluitend externe
onafhankelijke leden. Deze leden mogen niet werkzaam zijn voor een van de gemeenten die in de
gemeenschappelijke regeling VAST deelnemen. In artikel 4, lid 5 onder d is opgenomen dat het ook
geen inwoner van een deelnemende gemeente kan zijn, om de onafhankelijkheid zoveel mogelijk te
waarborgen.
Ambtelijk secretaris
De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris, die weliswaar in dienst is van het
secretariaat VAST, maar qua aansturing en rechtspositioneel onder een griffie dient te werken. Om die
reden is ervoor gekozen de raad van de gemeente Terschelling, alsmede de griffier van de gemeente
Terschelling in artikel 9, juridisch gezien de werkgever is van deze ambtelijk secretaris. Feitelijke
aansturing zal echter door de secretaris van het samenwerkingsverband VAST, dan wel de voorzitter
van de rekenkamercommissie VAST plaatsvinden.

Onderzoeken
De commissie bepaalt in principe zelf welke onderzoeken zij gaat doen; omdat we hier te maken
hebben met vier eilanden en een overkoepelend orgaan, alsmede een te beperkt budget om per
eiland per jaar een onderzoek te doen is ervoor gekozen dat er ‘evenredig’ onderzoeken gedaan
worden over de deelnemende gemeenten. Dit hangt ook af van welke gemeente op dat moment
deelneemt aan de commissie. Ook kan het zo zijn dat op een onderzoek gedaan wordt die voor alle
deelnemers van belang is. Mocht het zo zijn dat er een deelnemende gemeente een specifiek
eenmalig onderzoek verlangt, dan is daar juridisch ook in voorzien binnen deze verordening.
Budget
Op dit moment verschillen de onderzoeksbudgetten, waar de kosten voor onderzoek, presentiegeld en
reis- en verblijfskosten van de leden en ambtelijk secretaris uit voldaan worden, per deelnemende
gemeente . Het voorstel is dat zodra een deelnemende gemeente deze verordening instelt, dat er een
budget van € 5.000,-- per jaar naar het secretariaat van VAST overgeheveld wordt en in de begroting
van De Waddeneilanden opgenomen wordt. Overgebleven budget vloeit ieder jaar terug naar de
gemeenschappelijke regeling VAST, overschrijdingen dienen daaruit gedekt te worden.
Voorstel
Wij stellen u voor bijgevoegde verordening vast te stellen.
Planning en uitvoering
Na besluitvorming in de Eilander raad is een profiel voor de leden van de commissie opgesteld en zijn
de leden van de leden geworven.
Het was oorspronkelijk de bedoeling als gemeente Schiermonnikoog pas toe te treden na afloop van
de zittingsperiode van deze raad, maar bij nader inzien is er geen reden dit niet te doen met ingang
van 1 januari 2014.
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