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De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: 

I

In artikel I, onderdeel F, wordt «Aan artikel 182 worden een lid toege-
voegd, luidende:» vervangen door «Artikel 182 wordt als volgt gewijzigd: 

1. In het eerste lid wordt «gevoerde bestuur» telkens vervangen door 
«gevoerde beleid». 

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:». 

II

Aan artikel I, onderdeel G, onder 5, wordt toegevoegd «en wordt 
«gevoerde bestuur» telkens vervangen door «gevoerde beleid»». 

III

In artikel II, onderdeel D, wordt «Aan artikel 183 worden een lid 
toegevoegd, luidende:» vervangen door «Artikel 183 wordt als volgt 
gewijzigd: 

1. In het eerste lid wordt «gevoerde bestuur» telkens vervangen door 
«gevoerde beleid». 

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:». 

IV

Aan artikel II, onderdeel E, onder 5, wordt toegevoegd «en wordt 
«gevoerde bestuur» telkens vervangen door «gevoerde beleid»». 
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V

In artikel IIa, onderdeel B, wordt in het voorgestelde artikel 97a, eerste 
lid, «gevoerde bestuur» telkens vervangen door «gevoerde beleid». 

Toelichting  

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: beleidsvoorbe-
reiding, -vorming, -vaststelling, -uitvoering en -effecten vallen hieronder, 
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 ambte-
lijke 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. 

Inge Van Dijk
Strolenberg
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