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Raadsvergadering Agendanummer: 

24 februari 2022 

  

 

 

Onderwerp: Herbenoeming secretaris rekenkamercommissie Steenbergen 

 

 

 

Steenbergen; 6 januari 2022 

 

 

Aan de raad, 

 

1. Inleiding 

De rekenkamercommissie van de gemeente Steenbergen wordt ondersteund door een externe 

secretaris. Sinds 2016 wordt deze functie vervuld door de heer mr. B. Acer. Dit jaar loopt de eerste 

termijn van de heer Acer af. U wordt voorgesteld de heer Acer voor een tweede termijn te 

benoemen als secretaris van de rekenkamercommissie Steenbergen. 

 

2. Achtergrond 

De gemeenteraad van Steenbergen heeft sinds 1 januari 2006 een eigen rekenkamercommissie. 

Volgens de Gemeentewet stelt de gemeenteraad het aantal leden van de rekenkamercommissie 

vast. De rekenkamercommissie wordt ondersteund door een externe secretaris. 

 

De heer Acer is met ingang van 1 april 2016 door de gemeenteraad benoemd als secretaris. De 

zittingsduur van externe leden is volgens de verordening op de rekenkamercommissie zes jaar. 

Leden kunnen één keer herbenoemd worden. De heer Acer heeft aangegeven een tweede termijn 

de functie van secretaris te willen vervullen. 

 

3. Overwegingen 

De benoeming en het ontslag van de leden van de rekenkamercommissie is, gelet op artikel 81c van 

de Gemeentewet en artikel 3 van de Verordening rekenkamercommissie gemeente Steenbergen, 

een bevoegdheid van de gemeenteraad. Volgens de verordening wordt de ambtelijk secretaris van 

de rekenkamercommissie in overleg, ofwel voordracht, door de gemeenteraad benoemd. 

 

Vanwege de verkiezingen vinden in maart en april geen besluitvormende vergaderingen plaats. Aan 

u wordt voorgesteld om de heer Acer in de raadsvergadering van 24 februari 2022 te herbenoemen 

als secretaris zodat de heer Acer ononderbroken met ingang van 1 april 2022 zijn werkzaamheden 

kan uitvoeren. 

 

4. Middelen 

De rekenkamercommissie heeft een eigen budget van waaruit de vergoedingen voor de leden van 

de commissie worden betaald. 
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5. Duurzaamheid 

Dit jaar neemt de voorzitter van de rekenkamercommissie afscheid. De heer Acer is op dat moment 

het langstzittend lid. Een herbenoeming van de heer Acer draagt bij aan een continue en duurzame 

overdracht naar de nieuwe voorzitter. 

 

6. Risico’s 

Niet van toepassing. 

 

7. Communicatie/Aanpak 

De heer Acer wordt op de hoogte gebracht van uw besluit. Aan de afdeling personeelszaken zal 

worden verzocht de nodige handelingen te verrichten in het kader van personeels- en 

salarisadministratie. 

 

8. Voorstel 

U wordt voorgesteld de heer mr. B. (Bülent) Acer te herbenoemen als secretaris van de 

rekenkamercommissie Steenbergen en hem te benoemen met ingang van 1 april 2022. 

 

Hoogachtend,  

de griffier, 

 

 

 

de voorzitter, 

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

 


