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Het algemeen bestuur van het waterschap Amstel 
12 december 2019,

Gooi en Vecht, bijeen in vergadering op

Kennisgenomen van de discussie over de rekenkamerfunctie van waterschappen.

Constaterende dat
1. Het ministerie van lenW op verzoek van de regering bezig is met een onderzoek naar 

de rekenkamerfunctie bij waterschappen
2. Dit onderzoek dit voorjaar wordt gepresenteerd aan de minister
3. De Waterkring van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en 

Rekenkamercommissies (NVRR) hierover een landelijk symposium heeft gehouden op 
25 november

4. Een overgrote meerderheid van de aanwezigen op die bijeenkomst, AB leden van 
waterschappen, zich uitspraken voor een rekenkamerfunctie bij hun waterschap

5. De aanwezige voorzitter van de Unie van Waterschappen zich op die vergadering ook 
uitsprak voor een rekenkamerfunctie bij de waterschappen, maar zich geen voorstander 
verklaarde van het wettelijk vastleggen hiervan.

Overwegende dat
1. Het waterschap Amstel Gooi en Vecht al vele jaren een onafhankelijke 

rekenkamercommissie heeft en hier heel tevreden mee is.
2. Rekenkamers bijdragen aan goed bestuur van overheidsorganisaties en politiek 

bestuur
3. Waterschappen de oudste bestuurslaag zijn van Nederland, en dus een traditie hoog te 

houden hebben wat democratie betreft, hetgeen betekent dat wij als waterschappen bij 
uitstek moeten zorgen voor goed bestuur

4. Het de aandacht heeft van de ministerraad dat waterschappen, als enige bestuurslaag 
geen verplichting heeft tot het hebben van een rekenkamerfunctie

Spreekt als zijn mening uit dat
1. Een rekenkamerfunctie een waardevolle en essentiële toevoeging is aan het 

waterschapsbestuur.
2. De wettelijke verplichting van een rekenkamerfunctie, die nu al geldt voor provincies en 

gemeente, ook zou moeten gelden vooralle individuele waterschappen

Verzoekt het DB van het waterschap AGV
1. Een brief te sturen naar de minister van Infrastructuur en Waterstaat die bovenstaande 

bepleit en daarbij de onderhavige motie mee te sturen als bijlage
2. Een afschrift van de brief ter kennis te brengen van de Unie van Waterschappen en de 

Algemene Besturen van de andere waterschappen.

En gaat over tot de orde van de dag 
PvdA - Egbert de Vries 
WN - Marjolein Quené 
WD - Marjolein Groot Koerkamp 
Ongebouwd - Gerda Kool ^
CDA - Wim Zwanenburg 
De Groenen - Mathijs Pontier 
50 PLUS - Jerry Braaksma 
Natuurterreinen - Hans Massop
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