
Samenwerkingsovereenkomst 
gezamenlijke rekenkamercommissie Hulst en Terneuzen 

 
 
De raden van de gemeenten Hulst en Terneuzen, ieder voor zover het zijn bevoegdheid 
betreft; 
 
gelezen het advies van de Presidia; 
 
komen ten aanzien van de samenwerking op het gebied van een rekenkamercommissie het 
volgende overeen: 
 
 
Artikel 1 Instelling rekenkamercommissie 
1. De raden stellen gezamenlijk één rekenkamercommissie in, waarmee invulling wordt 

gegeven aan hoofdstuk IVb, artikel 81oa van de Gemeentewet.   
2. De instelling gebeurt bij gelijkluidende verordening. Intrekking of wijziging van deze 

verordening gebeurt bij gelijkluidend besluit van de deelnemende raden.  
 
Artikel 2 Begeleidingscommissie gezamenlijke rekenkamercommissie 
1. De begeleidingscommissie gezamenlijke rekenkamercommissie bestaat uit twee 

raadsleden per deelnemende gemeente en wordt ondersteund door de raadsgriffies van 
de deelnemende gemeenten. 

2. De begeleidingscommissie is belast met de voorbereiding van de (her)benoeming, het 
voorbereiden van het tijdelijk op non-actief stellen en het ontslag van leden van de 
rekenkamercommissie, alsmede het voorbereiden en uitvoeren van de (tussen)evaluatie 
van de samenwerking, een en ander ter ondersteuning van de raden van de deel-
nemende gemeenten. 

3. De begeleidingscommissie kan verder zowel door de raden als de rekenkamercommissie 
worden ingeschakeld voor ondersteuning bij overige zaken die de rekenkamercommissie 
betreffen.  

4. De begeleidingscommissie heeft ter verwezenlijking van haar taken indien nodig overleg 
met de voorzitter van de rekenkamercommissie.  

 
Artikel 3 Benoeming leden rekenkamercommissie 
De raden (her)benoemen op voordracht van de begeleidingscommissie gezamenlijke 
rekenkamercommissie de voorzitter en de leden van de rekenkamercommissie zodanig dat 
dezelfde personen in de deelnemende gemeenten de rekenkamercommissie vormen.  
 
Artikel 4 Budget rekenkamercommissie 
1. De raden stellen ieder een budget ter beschikking van de rekenkamercommissie dat naar 

rato van het inwoneraantal als volgt is samengesteld: € 20.000,00 voor Terneuzen en 

€ 10.000,00 voor Hulst.  
2. De deelnemende gemeenten verplichten zich om voor de duur van deze overeenkomst in 

de maand januari van het jaar waarop het budget betrekking heeft het volledige bedrag 
van het beschikbaar gestelde budget aan de rekenkamercommissie betaalbaar te stellen.  

3. Wijziging van het budget is slechts mogelijk bij gelijkluidend besluit van de raden. 
 
Artikel 5 Facilitering van de rekenkamercommissie 
1. De rekenkamercommissie zetelt in Terneuzen. 
2. De gemeente Terneuzen zorgt voor de betaling van de vergoedingen aan de leden van 

de rekenkamercommissie. Deze gemeente verzorgt ook de overige betalingen van de 
rekenkamercommissie, voor zover de rekenkamercommissie instemt met de betaling.  



3. Het secretariaat wordt telkens voor de periode van drie jaren bij toerbeurt verricht door 
één van de deelnemende gemeenten. Vanuit de gemeente die is belast met het 
secretariaat wordt door de griffier een secretaris aangewezen. 

4. Alle deelnemende gemeenten stellen op verzoek van de rekenkamercommissie een 
vergaderruimte beschikbaar.  

 
Artikel 6 Evaluatie  
1. De rekenkamercommissie zal twee jaar na het in werking treden van de verordening 

worden geëvalueerd en daarna elke drie jaar, in samenwerking met de begeleidings-
commissie. De griffiers van de raden nemen het initiatief om de evaluatie te starten.  

2. Op grond van de uitkomst van de evaluatie besluiten de raden over het al dan niet 
(gewijzigd) voortzetten van de samenwerking.  

 
Artikel 7 Opzegging, verlenging en toetreding andere gemeenten 
1. Uittreding door een van de deelnemende raden uit de samenwerkingsovereenkomst vindt 

plaats door schriftelijke opzegging bij raadsbesluit van de uittredende gemeente.  
2. In het geval van het eerste lid is de uittredende raad verplicht tot één kalenderjaar na 

uittreding het budget zoals bedoeld onder artikel 4 beschikbaar te stellen aan de 
rekenkamercommissie. Deze verplichting geldt niet als alle deelnemende raden besluiten 
de rekenkamercommissie stop te zetten.  

3. Een besluit tot toetreding van een andere gemeente in de samenwerking van de 
gezamenlijke rekenkamercommissie dient unaniem te worden genomen. In dit geval 
eindigt deze samenwerkingsovereenkomst en zal een nieuwe overeenkomst worden 
opgesteld. 

 
Artikel 8 Inwerkingtreding 
Deze samenwerkingsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2014.  
 
 
 
Besloten in de openbare vergadering van de raad van gemeente Terneuzen op 
XXXXXXXX. 
 
griffier, voorzitter, 
 
 
 
 
drs. T.A.M. Leeraert J.A.H. Lonink 
 
 
 
 
 
Besloten in de openbare vergadering van de raad van gemeente Hulst op 27 juni 2013 
 
 
griffier, voorzitter, 
 
 
 
 
drs. D.J.M. Van Bunder J.F. Mulder 
  


