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Amendementen zijn in volgorde van stemming - op artikelnummer - weergegeven: allereerst de aangenomen en/of overgenomen 
amendementen, vervolgens de verworpen of ingetrokken amendementen en tenslotte eventuele moties. Vervangen amendementen zijn 
d.m.v. een  aangegeven: bijv. 7  8  20. Amendement nr. 7 is vervangen door amendement nr. 8, dat op zijn beurt vervangen is 
door amendement nr. 20. De vette notatie van het stuknummer geeft aan dat dit het definitieve amendement is. De stemmingslijsten 
worden gemaakt op basis van de ongecorrigeerde draad van de vergadering. 
 
 

 
 

 
 
 

 aan De leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat 
/ Algemene Zaken en Huis van de Koning 
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Betreffende wetsvoorstel: 
 
35298 
Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Comptabiliteitswet 2016 in verband 
met het afschaffen van de decentrale rekenkamerfunctie en het uitbreiden van de 
bevoegdheden van de rekenkamers en van de  Waterschapswet in verband met het 
instellen van rekenkamers (Wet versterking decentrale rekenkamers) 
 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 31 mei 2022 aangenomen door de Tweede Kamer. 
Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, PvdA, PvdD, Lid Gündoğan, D66, Lid Omtzigt,  
ChristenUnie, VVD, SGP, BBB, JA21, PVV, FVD en Groep Van Haga. 
Tegen: CDA. 
 
De Fractie Den Haan was niet aanwezig bij de stemmingen over het wetsvoorstel en over 
de amendementen. 
 
 
Aangenomen amendementen 
 
Artikel I, II en IIa , diverse onderdelen 
7  17 (Inge van Dijk en Strolenberg) over een verduidelijking in de bevoegdheid van de 
rekenkamer 
 
Dit amendement brengt een verduidelijking aan in de bevoegdheid van de 
rekenkamer(commissies). De rekenkamer is nu al bevoegd om onderzoek te verrichten 
naar de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van “het door het 
gemeentebestuur gevoerde bestuur”. In de praktijk blijkt bij gemeenten echter niet altijd 
duidelijk te zijn wat onder “het gevoerde bestuur” dient te worden verstaan. Dit 
amendement maakt duidelijk dat de bevoegdheid ruim moet worden opgevat: 
beleidsvoorbereiding, -vorming, -vaststelling, -uitvoering en -effecten vallen hieronder, 
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 blad 2 
 

 
 

maar ook het functioneren van de ambtelijke organisatie, die het gemeentebestuur bij zijn 
taakvervulling ten dienste staat, en de politieke organisatie van de gemeente. Ook de 
politieke organisatie en de ambtelijke organisatie die het gemeentebestuur ondersteunt 
kunnen worden onderworpen aan rekenkameronderzoek. (Zie ook C.J.N. Versteden, art. 
182 Gemw, aant. 4, in: De Gemeentewet en haar toepassing.) Eenzelfde verduidelijking 
wordt aangebracht in artikel 183 van de Provinciewet en in het met het onderhavige 
wetsvoorstel voorgestelde artikel 97a van de Waterschapswet. 
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, PvdA, PvdD, Lid Gündoğan, 
D66, Lid Omtzigt,  ChristenUnie, VVD, SGP, BBB, JA21, CDA, FVD en Groep Van 
Haga. 
 
 
Artikel I, II en IIa , diverse onderdelen 
15  18  22 (Van der Graaf en Arib) over een rapportageverplichting over de voortgang 
van de rekenkamervoorstellen 
 
Indieners achten het wezenlijk voor het uitoefenen van de kader stellende en 
controlerende taak door de gemeenteraad, Provinciale Staten of het algemeen bestuur dat 
zij goed inzicht hebben in hoe het betreffende bestuursorgaan is omgegaan met het 
implementeren van de voorstellen van eerder door de rekenkamer gedane onderzoeken. 
Indieners constateren dat veel voorstellen door het betreffende bestuursorgaan wel 
politiek-bestuurlijk worden overgenomen, maar in de praktijk niet, gedeeltelijk niet, of op 
andere wijze dan beoogd worden uitgevoerd. Indien het inzicht hierin ontbreekt, wordt 
controle op de voortgang van doorvoering van voorstellen bemoeilijkt of vindt niet plaats.  
 
Indieners beogen daarom met dit amendement dat de gemeenteraad, Provinciale Staten of 
het algemeen bestuur jaarlijks een overzicht ontvangen van het betreffende 
bestuursorgaan van de voorstellen van de rekenkamer, van de daaromtrent bepaalde 
standpunten en van de wijze waarop aan de voorstellen vervolg is gegeven. Het 
bestuursorgaan doet hiervan jaarlijks verslag totdat de voorstellen naar het oordeel van de 
betreffende volksvertegenwoordiging zijn opgevolgd. Indien een voorstel niet is 
overgenomen, hoeft het bestuursorgaan hier geen verslag van te doen. Door de 
gemeenteraad, Provinciale Staten en het algemeen bestuur dit inzicht te verschaffen wordt 
beoogd dat zij hun kader stellende en controlerende taak ten aanzien van het beleid van 
het betreffende bestuursorgaan beter kunnen uitoefenen. Dit amendement ziet niet op 
voorstellen die aan de volksvertegenwoordiging zijn gericht. 
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, PvdA, PvdD, Lid Gündoğan, 
D66, Lid Omtzigt,  ChristenUnie, VVD, SGP, BBB, JA21, CDA, FVD en Groep Van 
Haga. 
 
 
Verworpen amendement 
 
Diverse artikelen en onderdelen 
6  16 (Inge van Dijk) over het behouden van de rekenkamerfunctie  
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Het voorgestelde amendement regelt dat de autonomie van gemeenteraden en provinciale 
staten niet verder wordt ingeperkt door ze in de gelegenheid te stellen zelf een vorm te 
kiezen die aansluit bij de lokale vraag en wensen. Hiervoor wordt de mogelijkheid van een 
rekenkamerfunctie behouden. Om de onafhankelijkheid van de commissie te borgen wordt 
de aanvullende voorwaarde gesteld dat altijd ten minste de helft van de leden met inbegrip 
van de voorzitter geen lid is van de gemeenteraad respectievelijk de provinciale staten. 
Een en ander wordt overeenkomstig geregeld in de Waterschapswet. 
Verworpen. Voor: BIJ1, DENK, Lid Omtzigt, SGP, CDA, BBB, FVD en Groep Van 
Haga. 
 
Moties 
 
19 (Strolenberg) over het bedrag per inwoner dat toereikend zou moeten zijn voor 
onafhankelijk rekenkameronderzoek 
Overgenomen. 
 
20 (Inge van Dijk) over als steekproef de Algemene Rekenkamer rapporten van lokale 
rekenkamers laten beoordelen op kwaliteit en onafhankelijkheid 
Ingetrokken. 
 
21 (Inge van Dijk) over een plan voor verbetering van slecht functionerende rekenkamers 
Overgenomen. 
 


