
Reglement voor de rekeningencommissie

Taak van de commissie

Artikel 1
1. De commissie heeft tot taak, ten behoeve van de beoordeling door provinciale staten van het door

of namens gedeputeerde staten gevoerde financieel-economische beleid en beheer, de
overgelegde verantwoordingsstukken in het kader van de jaar-rekening als geheel of op
onderdelen van de algemene dienst en van de door provinciale staten aangewezen bedrijven en
andere takken van dienst in de zin van de Provinciewet, te onderzoeken.

2. De in het eerste lid bedoelde onderzoeken betreffen de rechtmatigheid en de doelmatigheid van
het beleid en beheer. De onderzoeken naar de doelmatigheid kunnen zowel het efficiency- als het
effectiviteitsaspect omvatten.

3. De bedoelde onderzoeken vinden mede plaats aan de hand van de ter zake aan provinciale
staten uitgebrachte accountantsrapporten.

Artikel 2
1. De commissie zendt haar adviezen met betrekking tot de vaststelling van de rekeningen, waarvan

besloten is dat deze in de rekeningencommissie aan de orde komen, toe aan provinciale staten,
op een zodanig tijdstip, dat deze betrokken kunnen worden bij de beraadslagingen over de
betreffende rekeningen in provinciale staten.

2. De commissie brengt jaarlijks of zonodig tussentijds verslag uit aan gedeputeerde staten van haar
bevindingen bij de onderzoeken als bedoeld in artikel 1.

3. Gedeputeerde staten reageren binnen drie maanden op het verslag als bedoeld in lid 2.
4. De commissie bepaalt vervolgens of en zo ja over welke zaken zij aan provinciale staten verslag

uitbrengt.

Samenstelling van de commissie

Artikel 3
1. De commissie bestaat uit tenminste zeven leden van provinciale staten. Zij worden benoemd

overeenkomstig het bepaalde in artikel 50 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen
van Provinciale Staten van Noord-Holland.

2. In de eerste vergadering van de commissie worden de voorzitter en de vice-voorzitter benoemd
overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 van het Reglement voor de commissies voor de
werkzaamheden van provinciale staten als bedoeld in artikel 64 van de Provinciewet.

3. In geval van verhindering of ontstentenis van de voorzitter en de vice-voorzitter vindt vervanging
plaats door het ter vergadering aanwezige lid dat het langst in de provinciale staten zitting heeft,
met dien verstande, dat bij gelijke zittingstijd het oudste lid in jaren voorrang heeft.

4. De leden van de commissie hebben het recht zich in de vergadering van de commissie te doen
vervangen door een ander lid van provinciale staten. Zij geven daarvan tijdig kennis aan de
voorzitter van de commissie.

Artikel 4
1. De leden van de commissie treden af op de dag, waarop de leden van provinciale staten

ingevolge de wet aftreden. Tussentijds treden de leden van de commissie af op het tijdstip, met
ingang waarvan zij schriftelijk als zodanig bedanken.

2. Het lid, dat vóór het in de eerste zin van het vorige lid bedoelde tijdstip ophoudt lid van provinciale
staten te zijn, verliest daarmee van rechtswege het lidmaatschap van de commissie.

3. De leden van gedeputeerde staten kunnen geen lid zijn van de commissie.
4. De door provinciale staten op grond van artikel 144 van de Provinciewet aangewezen deskundige

voor de controle op het geldelijke beheer en de boekhouding is als adviseur aan de commissie
toegevoegd.

Secretariaat van de commissie

Artikel 5
1. De commissie wordt bijgestaan door een secretaris. Gedeputeerde staten voorzien in de

benoeming van de secretaris, gehoord de commissie.



2. De secretaris is met betrekking tot zijn werkzaamheden als zodanig uitsluitend verantwoording
schuldig aan de commissie.

3. De kosten van het voeren van het secretariaat komen ten laste van de algemene dienst van de
provincie.

Werkwijze van de commissie

Artikel 6
1. De commissie vergadert zo dikwijls de voorzitter dit nodig oordeelt of ten minste twee leden van

de commissie hem dit schriftelijk en met opgaaf van redenen verzoeken.
2. De voorzitter bepaalt dag en uur van de vergadering en draagt zorg voor de tijdige, zo mogelijk

schriftelijke, oproeping van de leden. Hij zorgt ervoor dat tegelijk met deze oproeping het houden
van de vergadering ter openbare kennis wordt gebracht.

Artikel 7
1. De commissie kan niet beraadslagen of besluiten, indien niet meer dan de helft van het aantal van

haar leden, de voorzitter inbegrepen, aanwezig is.
2. Wanneer het vereiste aantal leden niet is opgekomen, kan de voorzitter met een tussentijd van

tenminste 48 uren een nieuwe vergadering beleggen, waarin de aanwezige leden beraadslagen of
besluiten over de aanhangige onderwerpen, tenzij hiertegen door de meerderheid van het aantal
leden van de commissie schriftelijk bezwaar is gemaakt.

Artikel 8
1. De vaststelling van de adviezen en verslagen als bedoeld in artikel 2, geschiedt overeenkomstig

de daartoe door de commissie vast te stellen regelen.
2. Indien één of meer leden dit nodig achten, kan aan het advies of verslag een

minderheidsstandpunt worden toegevoegd.

Artikel 9
1. De vergaderingen van de commissie zijn in de regel openbaar.
2. De beslissing of de behandeling van een punt in beslotenheid wordt aangevangen wordt genomen

door de voorzitter of, ter vergadering, door de commissie.
3. De beslissing of de behandeling in het openbaar of in beslotenheid wordt voortgezet wordt

genomen door de commissie in besloten vergadering.
4. De commissie beslist over de openbaarmaking van de in die vergadering aan de orde komende

stukken.

Artikel 10
1. De commissie is bevoegd tot het opvragen en inzien van bescheiden, boekhouding, besluiten en

notulen van vergaderingen, welke zij voor haar onderzoek nodig acht.
2. De door de commissie voor een onderzoek benodigd geachte stukken worden door of namens

gedeputeerde staten aan de commissie ter beschikking gesteld.
3. De commissie is bevoegd schriftelijk inlichtingen te vragen aan de Commissaris der Koningin, het

college van gedeputeerde staten, een lid van dat college of aan ambtenaren in dienst van de
provincie.

4. Voor het verkrijgen van mondelinge inlichtingen kan de commissie de Commissaris der Koningin,
het college van gedeputeerde staten, een lid van dat college of een ambtenaar in dienst van de
provincie ter vergadering uitnodigen.

5. Van de uitnodiging van een ambtenaar geeft de commissie schriftelijk kennis aan gedeputeerde
staten.

Slotbepaling

Artikel 11
1. Dit reglement treedt in werking op de dag van afkondiging in het Provinciaal Blad.
2. Het kan worden aangehaald als “Reglement rekeningen-commissie”.

Vastgesteld bij besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van 11 juni 1990.
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