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Geacht bestuur,

Op 9 oktoberjl. heeft het Algemeen Bestuur van waterschap Aa en Maas een motie behandeld over het 
belang van de rekenkamerfunctie voor de versterking van de kader-stellende en controlerende rol van het 
algemeen bestuur van waterschappen. ln deze motie (zie bijlage) is bepleit dat een wettelijke verplichting 
voor de rekenkamerfunctie, zoals geldt voor provincies en gemeenten, ook voor waterschappen zou moeten 
gelden.

Daarbij dient te intentie van de motie zo te worden verstaan dat een beroep wordt gedaan op het ministerie 
om een wettelijke verankering, waarbij ruimte wordt gegeven aan het bestaan van eigenstandige 
rekenkamercommissies. Oogmerk is dat voortaan sprake is van een wettelijke verplichting, maar de 
samenstelling en inrichting van die rekenkamercommissie de verantwoordelijkheid van het waterschap zijn 
en blijven.

Het Algemeen Bestuur van waterschap Aa en Maas is van mening dat de rekenkamer-functie een 
waardevolle en essentiële bijdrage levert aan het waterschapsbestuur, en heeft daarom bovengenoemde 
motie unaniem ondersteund. De fractie Algemene Water-schapspartij was ter vergadering verhinderd, maar 
ook die fractie heeft haar instemming betuigd. Overeenkomstig hetgeen is bepaald in de motie stellen wij u 
in kennis van deze opvatting van het Algemeen Bestuur.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
het d s estu 

Sennema 
cretaris j gaïšlçagfi Verheijen 
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MOTIE ONDERZOEK REKENKAMERFUNCTIE WATERSCHAPPEN 

Het Algemeen Bestuur van waterschap Aa en Maas, bijeen in vergadering op 9 oktober 2020:

Constaterende dat:

Het ministerie van op verzoek van de regering bezig is met een onderzoek naar de 
reken kamerfunctie bij lokale overheden waaronder waterschappen.

Dit onderzoek dit voorjaar is gepresenteerd aan de minister.

De Waterkring van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies 
(NVRR) hierover een landelijk symposium heeft gehouden op 25 november.

Een overgrote meerderheid van de aanwezigen op die bijeenkomst, AB leden van waterschappen,
zich uitspraken voor een rekenkamerfunctie bij hun waterschap.

De aanwezige voorzitter van de Unie van Waterschappen zich op die vergadering ook uitsprak voor 
een rekenkamerfunctie bij de waterschappen, maar zich geen voorstander verklaarde van het 
wettelijk vastleggen hiervan.

Overwegende dat:

Het waterschap Aa en Maas al vele jaren een onafhankelijke rekenkamercommissie heeft en hier 
heel tevreden mee is.

Rekenkamers bijdragen aan goed bestuur van overheidsorganisaties en politiek bestuur 

Het de aandacht heeft van de ministerraad dat waterschappen, als enige bestuurslaag geen 
verplichting heeft tot het hebben van een rekenkamerfunctie.

Spreekt als zijn mening uit dat:

Een rekenkamerfunctie een waardevolle en essentiële toevoeging is aan het 
waterschapsbestuur.
Continuering van de rekenkamer ook in de komende bestuursperiode van waterschap Aa en 
Maas de voorkeur verdient (onder voorbehoud van eventuele standpunten het nieuwe 
Algemeen bestuur).



Continuering van de rekenkamer ook in de komende bestuursperiode van waterschap Aa en 
Maas de voorkeur verdient (onder voorbehoud van eventuele standpunten het nieuwe 
Algemeen bestuur).
De wettelijke verplichting van een rekenkamerfunctie, die nu al geldt voor provincies en 
gemeente, ook zou moeten gelden voor alle individuele waterschappen.

Verzoekt het Dagelijks Bestuur:

Een brief te sturen naar de Unie en daarbij de onderhavige motie mee te sturen als bijlage.

Een afschrift van de brief ter kennis te brengen aan de Algemene Besturen van de andere 
waterschappen.

En gaat over tot de orde van de dag.
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