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Concept verslag Algemene Ledenvergadering NVRR 
 
Datum:  Vrijdag 3 juli 2020 
Aanvang:  10:00 uur 
Locatie:  Via zoom 
 
Aanwezig: 
 

Achternaam Titel Voorletters Functie Rekenkamer(commissie) 

De Boer  R. Voorzitter Coevorden 

Van Breugel  S. Bestuurslid NVRR 

Van Deursen Drs. W. Voorzitter Schiedam-Vlaardingen 

Everts  W. Voorzitter Veendam 

Hofstra Drs.  P.L. Voorzitter Rotterdam 

Lagas  P. Voorzitter 
Rekenkamercommissie 
Kaag en Braassem 

Lemmens  E. Bestuurslid NVRR 

Lunsing  J.R. Bestuurslid NVRR 

De Ridder Dr. J. 
Bestuurslid, 
Voorzitter 

NVRR 

Schaap  L. Directeur-secretaris Noordelijke Rekenkamer 

Van Tulder  M. Lid Oss 

  

1.  Opening 
 
Jan de Ridder (voorzitter van de NVRR) opent de vergadering om 10:00 uur en heet iedereen welkom.  
Deze vergadering is uitgeschreven omdat bij de vergadering van vorige week niet voldoende quorum 
aanwezig was voor het agendapunt statutenwijziging.  
 

2.  Statutenwijziging 
 
De voorzitter geeft aan dat bij de stemming alle aanwezigen gevraagd zullen worden om hun stem en 
tevens worden zij gevraagd aan te geven hoeveel rekenkamers zij vertegenwoordigen.  
 
Bij de ledenvergadering van 26 juni jl. is uitgebreid gediscussieerd over dit onderwerp. Er is 
gesproken over de wijziging van de positie van het lid van de Algemene Rekenkamer in het bestuur 
van de NVRR. Na discussie was dit punt begrijpelijk voor de aanwezigen. Belangrijk is dat de 
Algemene Rekenkamer wel betrokken blijft bij het bestuur van de NVRR.  
Er zijn nog twee andere punten besproken maar deze punten vormen geen onderdeel van de 
besluitvorming voor de statutenwijziging. Het gaat om het persoonlijke lidmaatschap van de 
voorzitter van Rekenkamers. Hierover zal later een uitgebreidere discussie plaatsvinden. Een ander 
punt is dat de voorzitter van de NVRR geen voorzitter hoeft te zijn van een Rekenkamer. Indertijd is 
dit bedoeld om te voorkomen dat er geen vacuüm zou ontstaan. Het wordt gezien als een tijdelijke 
oplossing. Op dit punt zal niet later worden teruggekomen maar is wel een toelichting op de huidige 
statuten. 
 
De Rekenkamer Coevorden heeft moeite met het feit dat meerdere medewerkers van de vereniging 
bestuurslid kunnen zijn. De voorzitter antwoordt dat de meerderheid van het bestuur moet bestaan 
uit leden van Rekenkamers. Medewerkers van Rekenkamers kunnen lid worden van het bestuur, 
medewerkers van het ondersteuningsbureau kunnen bijvoorbeeld niet lid worden van het bestuur. De 
Rekenkamer Coevorden had dit niet goed begrepen. 
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Er wordt gestemd. De statutenwijziging wordt unaniem aangenomen met 27 stemmen (een aantal 
voorzitters vertegenwoordigen meerdere rekenkamers).  
 

3. Sluiting 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 10.11 uur en dankt allen hartelijk voor hun aanwezigheid. 


