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21 juni 2021

Rekenkamer straks ook voor waterschappen
verplicht
Net als gemeenten en provincies worden waterschappen verplicht een rekenkamer in te stellen. En
accountants oordelen straks niet meer over de rechtmatigheid van het gevoerde bestuur.
De ministers Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en
Waterstaat) en Hoekstra (Financiën) hebben een voorstel hiervoor naar de Tweede Kamer gestuurd.
Met een nota van wijziging bij het Wetsvoorstel versterking decentrale rekenkamers, dat momenteel in behandeling is
bij de Tweede Kamer, wordt voorgesteld dat alle waterschappen voortaan een onafhankelijke rekenkamer instellen;
zelfstandig of in samenwerking met andere waterschappen.
De verschillende waterschappen geven samen jaarlijks circa drie miljard euro uit. Het is van groot belang dat daar
onafhankelijke controle door een rekenkamer op kan plaatsvinden, aldus de bewindslieden.

Bevoegdheden
Ook wordt voorgesteld dat de rekenkamers van de waterschappen dezelfde onderzoeksbevoegdheden krijgen als de
rekenkamers van gemeenten en provincies. Rekenkamers doen onderzoek naar e ecten, kosten en rechtmatigheid van
het gevoerde bestuur en beleid en geven daar in openbare rapporten een oordeel over.
Momenteel vindt in 15 van de 21 waterschappen rekenkameronderzoek plaats. In drie waterschappen is een commissie
actief met een beperktere taak dan een rekenkamer en in drie waterschappen vindt geen rekenkameronderzoek plaats.

Rechtmatigheid
Verder wordt voorgesteld dat de dagelijkse besturen van gemeenten, provincies en waterschappen voortaan zelf in de
jaarrekening verantwoording a eggen over de rechtmatigheid van het gevoerde bestuur. Nu is het nog zo dat de
accountant daar een oordeel over velt, maar straks beperkt de accountant zich tot een oordeel over de getrouwheid van
de jaarrekening.
De Raad van State heeft positief geadviseerd over het voorstel en heeft de regering geadviseerd het voorstel bij de
Tweede Kamer in te dienen. Bij de implementatie van deze wijzigingen zullen gemeenten, provincies en waterschappen
worden ondersteund.
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24 november 2021

Flinke stijging aandeel gemeenten met goedkeurend
oordeel rechtmatigheid
Ruim 90 procent van de gemeenten heeft bij de verantwoording over 2020
een goedkeurend oordeel op rechtmatigheid van de accountant gekregen. Dat
is een stijging... 

NIEUWS

06 juli 2021

'Vestigingsklimaat Nederland voor bedrijven
verslechtert'
Het vestigingsklimaat in Nederland voor bedrijven wordt slechter en dat
moet een nieuw kabinet gaan oplossen. 
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25 juni 2021

Invoering rechtmatigheids-verantwoording voor
gemeenten en provincies per verslagjaar 2022
Gemeenten en provincies moeten per verslagjaar 2022 zelf in de jaarrekening
verantwoording a eggen over de rechtmatigheid van het gevoerde bestuur.
De accountant... 
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27 mei 2021

'Gemeenten oefenen amper op cyberaanvallen en zijn
kwetsbaar'
Gemeenten oefenen nauwelijks op cyberaanvallen. Ze hebben vaak ook geen
draaiboeken voor het geval ze getro en worden. Veel gemeenten laten geen
onderzoek doen... 

NIEUWS

12 mei 2021

Nieuwe Kamercommissie Rijksuitgaven van start
Op 12 mei jl. hield de commissie voor de Rijksuitgaven haar eerste
procedurevergadering. Die formele bijeenkomst vormde de aftrap van deze
nieuwe Kamercommissie. 

