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Raadsvoorstel

 

Raadsvergadering  

27 juni 2019  

 

 

Onderwerp 

Benoeming extern lid rekenkamercommissie Steenbergen. 

 

 

Steenbergen;  

 

 

Aan de raad, 

 

1. Inleiding 

De gemeenteraad heeft een eigen rekenkamercommissie. De commissie bestaat uit drie externe 

leden, een secretaris en wordt ondersteund door twee leden uit uw raad. Volgens de verordening 

van de rekenkamercommissie Steenbergen worden externe leden voor een periode van vier jaar 

benoemd.  

 

In 2015 is mevrouw A.J. Vorster door uw raad benoemd als extern lid. Vanwege het aflopen van deze 

termijn is de commissie in april gestart met de werving van een nieuw lid. De rekenkamercommissie 

stelt u voor de heer J.F.M. Havermans te benoemen tot lid van de rekenkamercommissie. 

 

2. Achtergrond 

De benoeming en het ontslag van de leden van de rekenkamercommissie is, gelet op artikel 81c van 

de Gemeentewet en artikel 3 van de Verordening rekenkamercommissie gemeente Steenbergen, 

een bevoegdheid van de gemeenteraad.  

Leden van de rekenkamercommissie dienen, net als leden van de gemeenteraad, openbaar te 

maken welke nevenfuncties zijn vervullen om hiermee uit te sluiten dat er sprake is van 

belangenconflict, zoals genoemd in artikel 81f van de Gemeentewet.  

 

3. Overwegingen 

In 2015 is door het presidium een profiel opgesteld voor leden van de rekenkamercommissie. Dit 

profiel is als uitgangspunt gebruikt voor de werving van het nieuwe lid. Tot medio april bestond de 

mogelijk om te reageren op de vacature. Hierop zijn vier reacties ontvangen. De kandidaten zijn 

vervolgens allen uitgenodigd voor een gesprek. Met twee kandidaten heeft een tweede gesprek 

plaatsgevonden. Naar aanleiding van dit tweede gesprek is de heer Havermans unaniem door de 

commissie voorgedragen als nieuw lid. 

 

 

 



  BM1902678 

 2 

4. Middelen 

De rekenkamercommissie heeft een eigen budget van waaruit onderzoeken worden betaald 

alsmede de reis- en vergaderkosten voor de leden.  

 

5. Risico’s 

n.v.t. 

 

6. Communicatie/Aanpak 

Indien u besluit om de voordracht over te nemen wordt in de raadsvergadering de heer Havermans 

verzocht de eed of belofte af te leggen.  

 

7. Voorstel 

U wordt voorgesteld de heer J.F.M. Havermans met ingang van 1 juli 2019 te benoemen tot lid van 

de rekenkamercommissie Steenbergen. 

 

Hoogachtend, 

de griffier, de burgemeester, 

 

 

 

 

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


