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Rekenkamercommissie 
Postbus 6   
4650 AA  STEENBERGEN 

 
    

     
aan de Griffier van de  
gemeente Steenbergen 

      Postbus 6 
        4650 AA  STEENBERGEN 
 
 

uw kenmerk    uw brief van ons kenmerk telefoonnummer  datum 

     BA/2022.07 06-42397237  6 oktober 2022  
 

 

Onderwerp: voordracht nieuwe externe leden Rekenkamercommissie 
  

 
Geachte heer Defilet, 
 
Naar aanleiding van de samenstelling van de Rekenkamercommissie willen wij u infor-
meren over het volgende.  
 
De Rekenkamercommissie heeft twee vacatures.  
De heer Havermans heeft besloten per 1 november 2022 zijn lidmaatschap als extern 
lid van de Rekenkamercommissie te beëindigen. De termijn van de voorzitter, de heer 
Coppens, eindigt per 1 december 2022. De heer Coppens heeft aangegeven te stoppen 
na deze datum.  
 
We hebben de vacatures voor externe leden opengesteld.  
Voor de zomer zijn de vacatures voor de functie van extern lid opengesteld. In totaal 
hebben acht personen gesolliciteerd. In de afgelopen weken hebben we met drie kan-
didaten gesprekken gevoerd.  
 
We dragen twee kandidaten voor om te benoemen als extern lid.  
Op 28 september 2022 hebben de externe leden van de Rekenkamercommissie, in 
goed overleg, besloten om als nieuwe externe leden van de Rekenkamercommissie 
Steenbergen unaniem voor te dragen: 
 
a. De heer Drs. M. L. H. Ridderhof, geboren 14 januari 1978, Docent Levensbeschou-

wing op het Juvenaat en lid/secretaris van de Rekenkamercommissie van de Ge-
meente Woensdrecht, wonende te 4651 MC Steenbergen, Oudlandsestraat 143. 

 
b. Mevrouw MA L.M.A. Theuns, geboren 24 november 1986, Intern Auditor bij Tante-

Louise, wonende te 4631 MJ Hoogerheide, In d’Hoef 98.   
 
Raadsleden kunnen op verzoek of afspraak de CV van elke kandidaat inzien bij de 
Griffie. 
 
Wij verzoeken u de gemeenteraad de heer Ridderhof en mevrouw Theuns als zodanig 
te benoemen met ingang van 1 januari 2023 of zoveel eerder als mogelijk.  
 



Pagina 2 van 2 
 

Wij vertrouwen erop u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de Rekenkamercommissie van de gemeente Steenbergen, 
 

                      

mr. B. Acer    dr. J.J.M. Coppens 
Secretaris    Voorzitter 


