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Steenbergen; 15 april 2013 

 

Aan de raad, 

 

1. Inleiding 

De gemeenteraad heeft de benoeming van leden van de rekenkamercommissie vastgelegd in de 

verordening op de rekenkamercommissie. De rekenkamercommissie heeft in overleg met het presidium 

op 18 maart aangegeven dat het rooster van aftreden impliceert dat in 2014 beide externe leden van de 

rekenkamercommissie dienen af te treden. De raadsleden die deel uit maken van de commissie zullen 

ook een wisseling ondergaan in verband met de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 tenzij zij 

terugkeren in de raad. De mogelijkheid bestaat de raadsleden één keer te herbenoemen. De 

rekenkamercommissie ondergaat wellicht binnen één jaar een totale wijziging van samenstelling, behalve 

die van de voorzitter zouden alle andere leden kunnen wisselen.  

 

2. Achtergrond 

De voorzitter en de twee externe leden zijn de eerste keer benoemd in maart 2007; de leden voor drie 

jaar en de voorzitter voor 5 jaar. De voorzitter is op 29 maart 2012 door de raad herbenoemd voor vier 

jaar, dus tot 2016. De leden zijn begin 2010 herbenoemd voor vier jaar en treden dus beiden in 2014 af. 

Voor alle drie de externe leden is het hun laatste termijn (voor externe leden geldt dat zij maximaal één 

keer herbenoemd kunnen worden). De externe leden zijn herbenoemd bij de start van de huidige 

raadsperiode (voorjaar 2010).    

  

3. Overwegingen 

De benoeming van de twee externe leden eindigt  op 1 april 2014. Rond die tijd zouden ook de 

raadsleden gewisseld kunnen worden. Om een te groot verloop van de samenstelling van de 

rekenkamercommissie tegen te gaan, heeft de rekenkamercommissie de wens om één van de twee 

externe leden (zijnde niet-raadsleden) één jaar langer lid te laten blijven. Dan wordt voorkomen dat wat 

betreft de externe leden een ongewenste samenloop ontstaat waardoor de continuïteit mogelijk in het 

gedrang komt. 

 

Om dit te kunnen realiseren dient de raad een uitzondering te maken waarbij één van de twee externe 

leden een verlenging krijgt van de zittingstermijn tot 1 april 2015. De rekenkamercommissie heeft bij 

monde van de voorzitter aangegeven dat intern besloten is dat de termijn van de heer Q.G.J.. de Boer 

verlengd dient te worden.   

 

4. Middelen 

Er is geen wijziging in de besteding van financiële middelen. Het aantal leden van de 

rekenkamercommissie blijft gelijk.  
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5. Risico’s 

Er zijn geen risico’s verbonden aan dit voorstel.  

 

6. Communicatie/Aanpak 

Dit voorstel en het bijbehorende besluit zal op de gebruikelijke wijze ter inzage op het raadsinformatie 

systeem gezet worden.  

 

7. Voorstel 

De raad te laten besluiten een uitzondering te maken op de verordening van de rekenkamercommissie en 

de benoeming van de heer Q.G.J. de Boer te verlengen tot 1 april 2015.  

 

Hoogachtend, 

 

Het presidium van de gemeenteraad van Steenbergen, 

 

De griffier   de burgemeester 

 

 

 

 

Drs. E.P.M. van der Meer drs. S.C.C.M. Bolten 


