
 
 

*RD2100076* 

RD2100076 

 

 

Raadsvergadering Agendanummer: 

25 maart 2021 

  

 

 

Onderwerp:  

Benoeming raadslid Van Elzakker tot lid van de rekenkamercommissie Steenbergen 

 

 

Steenbergen; 10 maart 2021 

 

 

Aan de raad, 

 

1. Inleiding 

In december 2019 heeft raadslid Neve aangegeven het lidmaatschap van de rekenkamercommissie 

neer te leggen. Hiermee is een vacature ontstaan voor een (intern) raadslid, welke moet worden 

ingevuld. Na inventarisatie onder fracties heeft zich daarvoor 1 kandidaat gemeld, te weten raadslid 

de heer A.F.C.J. van Elzakker.  

 

2. Achtergrond 

De rekenkamercommissie doet zelfstandig onderzoek naar de rechtmatigheid, doeltreffendheid en 

effectiviteit van gemeentelijk beleid. Conform artikel 81a en 81oa Gemeentewet is elke gemeente is 

verplicht een rekenkamer, dan wel een rekenkamerfunctie in te richten. Wordt gekozen voor een 

rekenkamerfunctie, dan stelt de raad nadere regels over de inrichting hiervan.  

 

In Steenbergen is sprake van een rekenkamercommissie bestaande uit 3 externe leden, een 

secretaris en twee raadsleden. Nadere regels omtrent deze commissie zijn vastgelegd in de 

verordening op de rekenkamerfunctie Steenbergen 2021, vastgesteld in de vergadering van 4 maart 

jongstleden. Artikel 3 van deze verordening bepaalt dat de raad de leden van de 

rekenkamercommissie benoemd. Voor externe leden geldt daarbij een benoemingsperiode van 6 

jaar. Raadsleden worden benoemd voor de zittingsduur van de raad. 

 

3. Overwegingen 

Artikel 81f van de Gemeentewet bevat een aantal functies en betrekkingen die niet verenigbaar zijn 

met het lidmaatschap van de rekenkamercommissie. Het gaat daarbij om dezelfde beperkingen als 

die ook gelden voor een raadslid. Controle van de nevenfuncties is derhalve niet van toepassing bij 

deze benoeming. Wel is er, zoals de gemeentewet voorschrijft in het geval van benoemingen, sprake 

van een schriftelijke, geheime stemming. 

 

4. Middelen 

Het voorliggende besluit heeft geen financiële gevolgen. 
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5. Risico’s 

Het niet benoemen van een lid leidt ertoe dat de vacature langer open staat.  

 

6. Communicatie/Aanpak 

Er zijn geen (communicatie-)acties verbonden aan voorliggend besluit. 

 

7. Voorstel 

U wordt gevraagd raadslid de heer A.F.C.J. van Elzakker te benoemen als lid van de 

rekenkamercommissie Steenbergen.  

 

 

Hoogachtend,  

 

de plaatsvervangend griffier, 

 

 

 

  de burgemeester, 

R.A.J. Defilet, MA   R.P. van den Belt, MBA 

 


