
Rekenkamercommissie   
 

 

Reglement van orde  
 
Artikel 1 Begripsomschrijving 
In dit regelement wordt verstaan onder: 

a. commissie: de rekenkamercommissie die door de gemeenteraad van Wijdemeren is ingesteld 
bij besluit van 17 oktober 2019. 

b. verordening: de Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie gemeente Wijdemeren 
2019. 

c. raad: de gemeenteraad van de gemeente Wijdemeren   
d. voorzitter: de voorzitter van de commissie. 
e. secretaris: de secretaris van de commissie 
f. college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijdemeren. 
g. griffier: de raadsgriffier van de gemeente Wijdemeren. 
h. vergadering: de vergaderingen van de commissie. 
i. begeleidingsgroep: een vertegenwoordiging vanuit de raad 

 
Artikel 2 De voorzitter 

1. De voorzitter wordt door de commissie uit haar midden gekozen. 
2. De voorzitter draagt zorg voor: 

a. het, in overleg met de secretaris, tijdig bijeenroepen en leiden van de vergadering 
b. het doen naleven van de verordening , het reglement van orde en het 

onderzoeksprotocol voor de commissie. 
c. de in- en externe communicatie (woordvoerderschap) van de commissie. 

3. Bij ontstentenis van de voorzitter treedt het oudste lid in jaren op als voorzitter.  
 
Artikel 3 De secretaris  

1. De secretaris wordt door de commissie uit haar midden gekozen. 
2. De secretaris draagt zorg voor: 

a. het, in overleg met de voorzitter, tijdig bijeenroepen  van de vergadering. 
b. het zorgvuldig notuleren en archiveren van de vergaderingen van de commissie, 

onderzoeksdossiers en overige documenten van de commissie. 
3. Bij ontstentenis van de secretaris treedt het derde lid op als secretaris.  

 
Artikel 4 De begeleidingsgroep 

1. De commissie heeft overleg met de begeleidingsgroep indien dit voor de voortgang van de 
onderzoeken noodzakelijk is.   

 
Artikel 5 Oproep en agenda 

1. De vergaderingen van de commissie vinden in de regel plaats in het gemeentehuis van 
Wijdemeren. Vergaderd wordt als de voorzitter dit bepaalt of als een meerderheid van de 
leden van de commissie dit nodig oordeelt. 

2. De uitnodiging voor de vergadering wordt uiterlijk 36 uur voor de vergadering per mail naar 
de leden toegezonden en bevat de vermelding van de dag, tijdstip en plaats van de 
vergadering. 

3. Bij de uitnodiging voor de vergadering wordt een voorlopige agenda en bijbehorende 
stukken toegezonden. 

4. Indien noodzakelijk kan de voorzitter voorafgaand aan de vergadering een aanvullende 
agenda en aanvullende stukken toezenden.  

 



 

 
 
 
 
Artikel 5 De vergadering 

1. De vergadering van de commissie is besloten. 
2. Een lid dat verhinderd is de vergadering bij te wonen, laat dit zo spoedig mogelijk vóór 

aanvang van de vergadering aan de voorzitter weten, waarna overleg volgt over een 
eventuele andere datum voor de vergadering.  

3. Bij verhindering van de voorzitter zit de plaatsvervangend voorzitter de vergadering voor. Bij 
verhindering van meer dan één lid van de commissie komt de vergadering te vervallen.  

 
Artikel 6 Verslaglegging 
De secretaris stelt het verslag op van de vergadering. Het verslag wordt door de commissie 
vastgesteld.  
 
Artikel 7 Besluiten 
Besluiten worden bij voorkeur unaniem en anders bij meerderheid van stemmen genomen. Bij 
aanwezigheid van twee leden van de commissie en het staken der stemmen is het besluit van de 
(plaatsvervangend) voorzitter bepalend. 
 
Artikel 8 Onderzoeksprotocol 
De commissie stelt een onderzoeksprotocol op waarin de werkwijze  van de commissie bij de 
uitvoering van onderzoeken is vastgelegd.  
 
Artikel 9 Ambtelijke ondersteuning 
Bij de vergadering is geen ambtelijke ondersteuning aanwezig. De commissie krijgt, desgevraagd en 
in overleg, ondersteuning van de griffie.  
 
Artikel 10 Aanbieden onderzoeksrapport 

1. Een onderzoeksrapport wordt digitaal aangeboden aan de raad, het college en de 
gemeentesecretaris van de gemeente.  

2. Voor belangstellenden zullen de onderzoeksrapporten via internet beschikbaar zijn.  
 
Artikel 11 Jaarplan en jaarverslag 
Jaarlijks stelt de commissie en jaarplan en jaarverslag op. 
 
Artikel 10 Budget 

1. De commissie is bevoegd binnen een haar bij de begroting door de raad beschikbaar gesteld 
budget uitgaven te doen. Voor de besteding van deze uitgaven is de commissie uitsluitend 
verantwoording schuldig aan de raad. 

2. De griffier treedt op als budgethouder van het budget voor de commissie. 
 

Artikel 12 Slotbepaling 
Alles wat niet bij dit reglement is bepaald, kan bij meerderheid van stemmen door de commissie 
worden geregeld.  
 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van de commissie van 9 december 2019. 
 
 
 


