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Onderwerp
Benoeming lid rekenkamercommissie Steenbergen

Steenbergen; 27 november 2019

Aan de raad,

1. Inleiding
Op 26 november 2019 heeft de heer R.D.J. Lemmens formeel zijn ontslag ingediend als lid van de 
rekenkamercommissie Steenbergen. Vooruitlopend op deze formele bevestiging heeft de commissie 
de werving voor een nieuw extern lid opgestart. Na het doorlopen van een procedure van werving 
en selectie wordt u door de rekenkamercommissie gevraagd om mevrouw E. de Neve te benoemen 
tot lid van de rekenkamercommissie.

2. Achtergrond
De gemeenteraad van Steenbergen heeft een eigen rekenkamercommissie, zoals is bedoeld in 
artikel 81a van de Gemeentewet. De rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie die 
onderzoek doet naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van gemeentelijk 
beleid. Volgens de Gemeentewet en de verordening op de rekenkamercommissie stelt de 
gemeenteraad het aantal leden van de commissie vast en worden de leden door de gemeenteraad 
benoemd.

3. Overwegingen
De benoeming en het ontslag van de leden van de rekenkamercommissie is, gelet op artikel 81 c van 
de Gemeentewet en artikel 3 van de Verordening rekenkamercommissie gemeente Steenbergen, 
een bevoegdheid van de gemeenteraad. Leden worden op voordacht van de rekenkamercommissie 
benoemd.

Nadat binnen de commissie bekend is geworden dat er een vacature zou ontstaan, is een procedure 
opgestart voor werving en selectie. De vacature is op gebruikelijke wijze openbaar gepubliceerd en 
hierop zijn 10 schríftelijke reacties ontvangen. De rekenkamercommissie heeft na een briefselectie 
gesprekken gevoerd met potentieel geschikte kandidaten. Door middel van bijgevoegde brief, d.d.
25 november 2019, draagt de rekenkamercommissie unaniem mevrouw E. de Neve voor als lid van 
de rekenkamercommissie Steenbergen.

4. Middelen
De rekenkamercommissie heeft een eigen budget van waaruit de vergoedingen voor de leden van
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de commissie worden betaald.

5. Risico's
n.v.t.

6. Communicatie/Aanpak
De huidige en toekomstige leden van de rekenkamercommissie zullen over uw besluit worden 
geïnformeerd. Alvorens een nieuw lid benoemd kan worden tot lid van de rekenkamercommissie zal 
zij de eed of de belofte af moeten leggen in een openbare vergadering van de gemeenteraad, zoals 
is bedoeld in artikel 81 g van de Gemeentewet.
Na de benoeming zal aan de afdeling personeelszaken worden verzocht de nodige handelingen te 
verrichten in het kader van personeels-en salarisadministratie.

7. Voorstel
U wordt voorgesteld de heer R.D.J. Lemmens ontslag te verlenen als lid van de 
rekenkamercommissie Steenbergen en mevrouw E. de Neve tot lid te benoemen.

Hoogachtend,
deyćurgemee^ter,

drs. E.P.M. van der Meer Belt, MBA
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