Reglement van Orde

Rekenkamer Metropool Amsterdam
Zoals voorgeschreven in de gemeentewet, artikel 81 i
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Artikel 1 Begripsomschrijvingen
In dit reglement wordt verstaan onder:
a. rekenkamer: de gemeenschappelijke rekenkamer Metropool Amsterdam;
b. regeling: regeling “Gemeenschappelijke Rekenkamer Metropool Amsterdam”;
c. bureau: het bureau zoals bedoeld in artikel 6 van de regeling;
d. raad: gemeenteraad van één van de in de gemeenschappelijke regeling deelnemende
gemeenten;
e. deelraad: een deelraad in Amsterdam, als bedoeld in de Verordening op de
stadsdelen;
f. klankbordgroep: een groep met vertegenwoordigers van de deelraden in
Amsterdam die aangewezen zijn om het contact te onderhouden met de
rekenkamer;
g. convenant: convenant waarin afspraken over de inzet van de rekenkamer in
Amsterdam tussen de raad en de deelraden van Amsterdam zijn vastgelegd.
Artikel 2 De taak van de Rekenkamer
1. De rekenkamer voert onderzoek uit voor de gemeenten die deelnemen aan de
gemeenschappelijke regeling naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en
rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur.
2. De jaarlijkse beschikbare onderzoeksuren worden tussen de aan de
gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten verdeeld naar rato van de
jaarlijkse bijdragen (regeling artikel 4, lid 2).
3. De rekenkamer kan andere activiteiten ondernemen die een bijdrage leveren aan
verbetering van het lokaal bestuur in Nederland voor zover dat ondersteunend is
aan de primaire taak zoals omschreven in lid 1.
Artikel 3 Bevoegdheden van de Rekenkamer
1. De rekenkamer is bevoegd (artikel 183 van de gemeentewet) om informatie bij het
gemeentebestuur op te vragen en te onderzoeken voor zover zij dat voor de
vervulling van haar taak nodig acht.
2. De bevoegdheid zoals bedoeld in lid 1 omvat ook (artikel 185 van de gemeentewet)
gemeenschappelijke regelingen waarin de gemeente participeert, naamloze en
besloten vennootschappen waarvan de gemeente meer dan 50% van het geplaatste
aandelenkapitaal houdt en andere privaatrechterlijke personen, waar de gemeente
een financiële betrokkenheid heeft van 50% of meer.
3. Indien de rekenkamer niet of onvoldoende informatie krijgt die zij uit oogpunt van
het onderzoek nuttig en noodzakelijk acht, zal zij hiervan de gemeenteraad op de
hoogte stellen.
Artikel 4 Voorbereiding van rekenkameronderzoek
1. De rekenkamer heeft een nota Beleidsvisie waarin de lange termijn visie op het
onderzoek ten behoeve van de deelnemende gemeenten is vastgelegd.
2. De rekenkamer maakt elk jaar voor elke deelnemende gemeente na consultatie van
de raad een onderzoeksprogramma.
3. Het onderzoeksprogramma voor de deelraden in Amsterdam wordt gemaakt na
consultatie van de klankbordgroep.
4. In het onderzoeksprogramma worden uren gereserveerd voor ongeprogrammeerd
onderzoek.
5. Als voorbereiding op de keuze van onderzoeksonderwerpen en het formuleren van
het onderzoeksprogramma heeft het bureau tot taak om de ontwikkelingen in de
betrokken gemeenten te volgen.
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Artikel 5 Uitvoering van rekenkameronderzoek
1. De rekenkamer heeft een Onderzoekswerkwijzer, waarin de werkwijze die door het
bureau wordt gehanteerd, is vastgelegd.
2. De Onderzoekswerkwijzer besteedt in ieder geval aandacht aan:
a. procedures voor dataverzameling, data-analyse, kwaliteitsbewaking,
b. procedures rond hoor en wederhoor van respondenten en informanten zoals
vereist in het kader van zorgvuldig onderzoek,
c. procedure rond de bestuurlijke reactie zoals bedoeld in artikel 5, lid 1 t/m 3 van
de regeling en
d. de wijze van rapporteren.
Artikel 6 Onderzoek op verzoek
1. De rekenkamer kan extra onderzoek uitvoeren voor een raad of deelraad zoals
geregeld in artikel 4, lid 5, 6 en 7 van de regeling.
2. Het bureau kan in aanvulling op lid 1 onderzoek uitvoeren op verzoek van andere
rekenkamers en/of andere gemeenteraden als het onderzoek past in de
taakomschrijving in artikel 2 en in lijn is met de beleidsvisie van de rekenkamer
zoals bedoeld in artikel 4.
3. Onderzoek zoals bedoeld in lid 1 heeft altijd voorrang boven onderzoek bedoeld in
lid 2.
4. Onderzoek zoals bedoeld in lid 1 en 2 moet gemeld worden bij het overlegorgaan
zoals bedoeld in artikel 7 van de regeling.
5. De Onderzoekswerkwijzer, genoemd in artikel 5 is ook van toepassing op onderzoek
zoals beschreven in lid 1 en lid 2.
Artikel 7 Organisatie
1. De rekenkamer maakt ieder jaar een begroting, jaarrekening en een jaarverslag zoals
voorgeschreven in artikel 12 en 14 van de regeling.
2. Om schommelingen in de uitgaven voor onderzoek op te kunnen vangen streeft de
rekenkamer naar een reserve van maximaal 10% van de begroting.
3. Bij de eindafrekening in 2016 wordt bij de verdeling van de financiële eindresultaten
van de gemeenschappelijke regeling over de deelnemende gemeenten (conform
toelichting bij artikel 13 van de regeling) rekening gehouden met de gerealiseerde
inzet van onderzoeksuren voor de verschillende gemeenten.
4. Binnen Amsterdam worden geen aparte reserves bijgehouden voor de deelraden.
5. Tijdens het overleg, beschreven in artikel 7 van de regeling, wordt onder meer
aandacht besteed aan:
a. evaluatie van de werkzaamheden;
b. de jaarstukken;
c. allerlei (andere) zaken die gerelateerd zijn aan hoofdstuk 4, 5 en 6 van de
regeling.
6. De rekenkamer heeft een kwaliteitsbeleid waarvan de belangrijkste uitgangspunten
zijn vastgelegd in een werkwijzer Kwaliteitsbeleid.
7. De werkwijzer Kwaliteitsbeleid besteedt aandacht aan procedures voor het bewaken
en verbeteren van de kwaliteit van:
a. de medewerkers
b. het onderzoeksproces
c. de eindproducten
d. de organisatie
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Artikel 8 Communicatie
1. De rekenkamer stelt leden van bestuur en politieke organen van de betrokken
(deel)raad op de hoogte als er een onderzoek gaat plaatsvinden naar de uitvoering
van het beleid van gemeente of deelraad.
2. De rekenkamer stelt de raad (conform artikel 5, lid 4 van de regeling) in kennis van
een onderzoeksrapport voordat het wordt gepubliceerd. Leden van de betrokken
(deel)raad
a. krijgen het rapport altijd voor de publicatiedatum en
b. worden in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen over het rapport voor de
publicatiedatum.

Zo vastgesteld op:
23 december 2010

dr J.A. de Ridder
Bestuur Rekenkamer Metropool Amsterdam
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