
 

 

 

 

 

 

 

 

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERING VAN DE REKENKAMERCOMMISSIE 

WAALWIJK 

 

1 Vergaderfrequentie 

De rekenkamercommissie, zoals bedoeld in artikel 2 van de Verordening op de 

rekenkamercommissie gemeente Waalwijk, bepaalt de frequentie van vergaderen. Van de 

leden van de rekenkamercommissie wordt verwacht dat zij alle vergaderingen bijwonen. 

De voorzitter is belast met het tijdig en periodiek bijeenroepen van de vergaderingen. 

Op verzoek van één of meer leden of de secretaris, of wanneer de omstandigheden 

daartoe aanleiding geven, kan de voorzitter extra vergaderingen uitschrijven. 

 

2 Vergaderstukken 

De voorzitter stelt de agenda op in overleg met de secretaris. De secretaris zorgt voor 

verspreiding  van de vergaderstukken onder de deelnemers, zoveel mogelijk in de week 

voorafgaande aan de vergadering.  

 

3 Agenda 

Aan het begin van de vergadering stelt de rekenkamercommissie de agenda vast.  

 

4 Overige deelnemers 

De voorzitter kan een of meer derden uitnodigen om in de vergadering aanwezig te zijn en 

aan de beraadslagingen deel te nemen. 

 

5 Taakverdeling in de vergadering 

De voorzitter is belast met het leiden van de vergaderingen én het  naleven van de 

verordening, het reglement van orde en het onderzoeksprotocol. 

Met inachtneming van het gestelde in artikel 9 van de Verordening gemeentelijke 

rekenkamercommissie vervult de secretaris zijn rol.  

Alle deelnemers kunnen tijdens de vergadering een voorstel van orde doen. 

 

6 Quorum 

Om bindende besluiten te kunnen nemen dient tenminste tweederde van het ledental 

aanwezig te zijn. 

 

7 Besluitvorming 

Alle besluiten van de rekenkamercommissie worden genomen bij meerderheid van 

stemmen, waarbij unanimiteit wordt nagestreefd. Indien de stemmen staken, wordt het 

onderwerp de eerst volgende vergadering opnieuw in stemming gebracht. Indien de 

stemmen dan wederom staken is het voorstel verworpen . 

 

8 Stemming 

Indien een van de leden daarom vraagt, dan vindt er een stemming plaats. 

Stemming over personen geschiedt schriftelijk. Alle andere stemmingen geschieden 

mondeling, tenzij de rekenkamercommissie een schriftelijke stemming gewenst acht. 
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 9 Notulen 

Van de vergadering wordt een besluit- en afsprakenlijst  gemaakt, die in een volgende 

vergadering wordt vastgesteld.  

 

 

Aldus besloten in de vergadering van de rekenkamercommissie, gehouden 

op 5 oktober 2016. 

 

De  Rekenkamercommissie, 

 

 

A. van de Westelaken,   G.H. Kocken, 

voorzitter     secretaris  

 


