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Onderwerp 
Benoeming van de heer Koen Weterings als lid van de Rekenkamercommissie van de gemeente 
Steenbergen. 

Steenbergen; 10 april 2014 

Aan het presidium, 

1. Inleiding 
Per april 2014 neemt de heer Janssen afscheid van de rekenkamercommissie (RKC). Hiertoe heeft de 
RKC in september vorig jaar de eerste voorbereidingen getroffen om te voorzien in zijn vervanging. 

2. Achtergrond 
Op 23 september 2013 verzocht de rekenkamercommissie (RKC) u om zelf de procedure te mogen 
volgen voor de werving van een nieuwe kandidaat voor de RKC (bijlage 1. Brief van de RKC 
BEM1304400). U heeft hiermee ingestemd onder voorwaarde dat er een profiel vastgesteld zou worden 
voor een lid van de rekenkamercommissie. In de vergadering van 9 december heeft het presidium het 
profiel vastgesteld (bijlage 2). 

Op 26 februari informeerde de RKC de griffie over de procedure en dat er een benoembare kandidaat 
was geselecteerd. Hierbij hebben zij uitleg gegeven over de gevolgde procedure (besloten RIS: bijlage 3 
en 4). Tevens hebben zij het CV van de heer Weterings overlegd (besloten RIS: bijlage 4). 

3. Overwegingen 
» De heer Janssen verlaat per april 2014 de RKC verlaat. 
» De vraag van het presidium is beantwoord betreffende het op- en vaststellen van het profiel. 
« De RKC alle bescheiden behorende bij de procedure ter inzage aan de raad heeft gegeven. 

4. Middelen 
Niet van toepassing. De heer Weterings vervangt de heer Janssen. Dit brengt geen budgettaire 
wijzigingen met zich mee. 

5. Risico's 
Niet van toepassing. 

6. Communicatie/Aanpak 
De communicatie over de benoeming van de heer Weterings kan meegenomen worden bij de installatie 
van de twee nog te benoemen raadsleden in de RKC. 

Ter inzage ligt: 



7. Voorstel 
De heer Weterings per 17 april 2014 te benoemen tot lid van de rekenkamercommissie. De heer Janssen 
hartelijk te danken voor al zijn inspanningen gedurende de afgelopen jaren 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Steenbergen, 

de burgemeester ler 2 ü 

drs. E.P.M. van der Meer os 


