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Memo 

Aan : Het presidium 

Van : Lenneke van der Meer 

Afdeling : Griffier 

Datum : dinsdag 1 oktober 2013 

Onderwerp : Benoeming lid van de Rekenkamercommissie 

 

De Rekenkamercommissie (RKC) verzoekt u per brief van 23 september een sollicitatiecommissie uit hun 

midden te laten samenstellen in het kader van het werven van een nieuw lid per april 2014. De 

verordening van de RKC geeft het volgende aan:  

 

Artikel 3 Benoeming leden 

1. De raad benoemt de leden van de rekenkamercommissie als volgt: twee leden uit 

zijn midden en drie externe leden. 

2. De leden van de rekenkamercommissie die tevens raadsleden zijn, worden voor een 

periode gelijk aan de zittingsduur van de raad benoemd. De externe leden worden 

voor een periode van vier jaar benoemd. De raad kan de externe leden één keer 

herbenoemen voor een periode van maximaal vier jaar. 

3. De gemeenteraad benoemt de voorzitter uit de externe leden van de 

rekenkamercommissie. De voorzitter draagt zorg voor het tijdig en periodiek 

bijeenroepen van de commissie, het leiden van de vergaderingen, het bewaken van 

de uitgangspunten en werkwijze en het bevorderen van een zorgvuldige 

besluitvorming. De voorzitter voert hiertoe regelmatig overleg met het secretariaat en 

met de onderzoekers. Bij ontstentenis van de voorzitter treedt het langstzittende 

externe lid op als voorzitter dan wel, als de overige leden een gelijke periode zitting 

hebben gehad, het oudste externe lid in jaren. 

4. Voorafgaand aan de benoeming van de voorzitter en de overige leden van de 

rekenkamercommissie pleegt de raad overleg met de zittende leden van de 

rekenkamercommissie. 

5. In vergaderingen van de commissie wordt besloten bij meerderheid. 

6. Besluiten kunnen niet worden genomen tenzij een meerderheid van de zitting 

hebbende leden bij de vergadering aanwezig is. 

 

Het moment van de benoeming is na de gemeenteraadsverkiezingen. De raadsleden die zitting hebben in 

de RKC zouden dan vervangen kunnen zijn. Dit lijkt echter de continuïteit van de benoemingsprocedure 

niet in de weg te staan. De verordening spreekt zich niet uit over de wijze waarop nieuwe leden geworven 

worden anders dan omschreven in artikel 4. De brief van de RKC zou gezien kunnen worden in het kader 

van het te voeren overleg. Het presidium zou kunnen besluiten dat een afvaardiging van het presidium de 

werving voor zijn rekening neemt, anderzijds kan het presidium voldoen aan het verzoek van de RKC.   

 

In beide gevallen lijkt het logisch dat de RKC een profiel maakt voor het te werven lid en dit ter 

besluitvorming voorlegt aan het presidium. Wellicht verdient het aanbeveling dat voor alle functies binnen 

de RKC profielen worden gemaakt, ook in het kader van de aankomende verkiezingen en de wisseling 

van de raadsleden in de RKC.  

 

Gevraagd van het presidium: positief te besluiten op het verzoek van de RKC met als toevoeging aan te 

dringen op een profielschets van het nieuw te werven lid op korte termijn en een profielschets voor alle 

functies op de lange(re) termijn, maar uiterlijk voor 1 februari 2014 en de griffier te verzoeken de brief van 

de RKC met deze strekking te beantwoorden.  

 

 

    


