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VOORSTEL
Het AB besluit:

1. Het ‘procesvoorstel invoering rekenkamer’ vast te stellen;
2. Een ‘voorbereidingscommissie invoering rekenkamer’ in te stellen;
3. Uit zowel DB als Auditcommissie 2 leden (totaal 4) van deze commissie aan te wijzen, zijnde:

- Dhr. D.S. Schoonman
- Dhr. K.H. Odink
- Dhr. J. Van Oorschot
- Dhr. E. Leeuw

SAMENVATTING

Er is wetgeving in voorbereiding waardoor waterschappen verplicht zijn om een rekenkamer in te stellen. 
Een rekenkamer ondersteunt het algemeen bestuur door onderzoek uit te voeren naar de doelmatigheid, 
doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gevoerde bestuur. 

De definitieve datum waarop waterschappen een rekenkamer moeten hebben ingevoerd staat op dit 
moment nog niet vast, maar mogelijk is dit al op 1 januari 2024. Het gehele traject om te komen tot 
invoering van een Rekenkamer vraagt de nodige voorbereidingstijd en doorlooptijd. Om die reden stellen 
wij u voor om alvast te beginnen het vaststellen van het procesvoorstel en het instellen van een 
voorbereidingscommissie, zodat wij alvast de eerste stappen kunnen zetten ter voorbereiding op de 
invoering van een Rekenkamer. 

Op 25 januari zijn de fractievoorzitters door middel van een presentatie meegenomen in het vraagstuk 
rond de invoering van de rekenkamer. De presentatie is toegevoegd als bijlage bij dit voorstel. In het 
fractievoorzittersoverleg is afgesproken dat het DB een procesvoorstel uitwerkt voor het AB om te 
komen tot invoering van een rekenkamer. Hierbij treft u het procesvoorstel aan.
Wij stellen voor het procesvoorstel vast te stellen en tevens de leden van de voorbereidingscommissie te 
benoemen.

BEOOGD EFFECT EN/OF RESULTAAT
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We willen voorbereid zijn op de toekomstige situatie dat het waterschap wettelijk verplicht is om een 
rekenkamer te hebben. Daartoe willen we het proces vaststellen om te komen tot invoering van een 
rekenkamer in ons waterschap.

KADER
 De Waterschapswet, waarin de op handen zijnde wetswijziging wordt opgenomen. 
 Het Wetsvoorstel ‘versterking decentrale rekenkamers’.
 Coalitieakkoord WDODelta / instellingsbesluit auditcommissie – waarin de auditcommissie is 

gepositioneerd als adviserend orgaan, met als taken: het adviseren van het AB over de 
aanbesteding van de accountant; het voeren van periodiek afstemmingsoverleg met de 
accountant; de bespreking van het verslag van bevindingen van de jaarrekening met de 
accountant; en het rapporteren over benoemde zaken aan het algemeen bestuur. 

ARGUMENTEN
Zoals bij u bekend, loopt momenteel het parlementaire wetgevingstraject m.b.t. het wetsvoorstel ‘Wet 
versterking decentrale rekenkamers’. Indien dit wetsvoorstel wordt aangenomen komt het er kort 
gezegd op neer, dat waterschappen straks (net als gemeenten en provincies) verplicht zijn om een 
rekenkamer in te stellen. De rekenkamer ondersteunt het algemeen bestuur door onderzoek uit te 
voeren naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gevoerde bestuur. 

De definitieve datum waarop waterschappen een rekenkamer moeten hebben ingevoerd staat op dit 
moment nog niet vast. Mogelijk is dit 1 januari 2024. De behandeling van het wetsvoorstel is enkele 
keren uitgesteld, zeer recent is de parlementaire behandeling opnieuw uitgesteld tot eind maart 2022. 
Met het opschuiven van de parlementaire behandeling is het niet ondenkbaar dat de verplichte 
invoeringsdatum ook gaat opschuiven, dit is op dit moment echter niet duidelijk.

Dit laat onverlet dat het gehele traject om te komen tot invoering van een Rekenkamer de nodige 
voorbereidingstijd en doorlooptijd vraagt. Om die reden stellen wij u voor om alvast te beginnen het 
vaststellen van het procesvoorstel en het instellen van een voorbereidingscommissie, zodat wij alvast 
de eerste stappen kunnen zetten ter voorbereiding op de invoering van een Rekenkamer. Op basis 
van de uitkomst van de parlementaire behandeling wordt vervolgens de planning geactualiseerd, over 
de feitelijke invoeringsdatum van de Rekenkamer binnen WDODelta wordt op een later moment 
voorstel uitgewerkt.  

Het procesvoorstel invoering rekenkamer waarborgt een transparant proces om te komen tot tijdige 
invoering van de rekenkamer en nauwe betrokkenheid van het bestuur. 

FINANCIËN
De kosten van een rekenkamer lopen uiteen en zijn afhankelijk van de keuzes die het algemeen 
bestuur straks maakt, dit vraagstuk wordt in de verdere uitwerking meegenomen. Vooralsnog zijn er 
voor een rekenkamer geen middelen in de begroting of meerjarenraming opgenomen.. 

BIJZONDERE AANDACHTSPUNTEN EN RISICO’S
 De positionering van de Auditcommissie in relatie tot de Rekenkamer is een punt van aandacht, dit 

punt wordt in de nadere uitwerking meegenomen. 
 Als gevolg van de wetswijziging kan de komende periode de vraag naar leden van Rekenkamers 

toenemen, dit kan van invloed zijn op beschikbaarheid van gekwalificeerde leden.  
 De behandeling van het wetsvoorstel is meerdere keren opgeschoven, de definitieve 

invoeringsdatum staat nog niet vast.

OMGEVING; BETROKKENEN, PARTNERS EN DRAAGVLAK
Informatiesessie fractievoorzitters op 25 januari 2022 en via op een later moment via een 
Deltabijeenkomst (zoals besproken tijdens het fractievoorzittersoverleg). 

VERVOLG / UITVOERING
Uitvoering conform het vast te stellen procesvoorstel

BIJLAGEN
 Procesvoorstel inrichting rekenkamer;
 Wetsvoorstel versterking van decentrale rekenkamers.
 Presentatie aan fractievoorzittersoverleg.


