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 Raadsvergadering van 19 december 2017  

Datum besluit

Behandelaar

Telefoonnr.

Onderwerp

Domein

Registratienr.

  

 

M.C.P. Teijema 

0224 – 210513  

Herbenoeming leden Rekenkamercommissie Schagen 

 

17.062645 

 

 

 

Publiekssamenvatting 
De heer P.J.J. van der Kruit en mevrouw M. van der Meer zijn op 16 december 2014 door de raad met 

ingang van 1 januari 2015 benoemd tot lid van De Rekenkamercommissie Schagen voor een periode 

van 3 jaar. Beide leden zijn beschikbaar voor herbenoeming. Aan de raad wordt gevraagd de heer 

Van der Kruit en mevrouw Van der Meer opnieuw voor een periode van 3 jaar te benoemen.  

 

Gevraagde besluit 
1. De heer P.J.J. van der Kruit per 1 januari 2018 opnieuw te benoemen als extern voorzitter van  

 de Rekenkamercommissie Schagen voor een periode van 3 jaar; 

2. Mevrouw M. van der Meer per 1 januari 2018 opnieuw te benoemen als extern lid van de 

Rekenkamercommissie Schagen voor een periode van 3 jaar. 

 

Aanleiding 
De Rekenkamercommissie Schagen bestaat uit een drietal leden.  De benoemingsperiode van een 

tweetal leden van de Rekenkamercommissie Schagen loopt af op 1 januari 2018. 

 

Belang 
Bij niet tijdige herbenoeming van beide leden is de Rekenkamercommissie Schagen per 1 januari 2018 

niet compleet. 

 

Centrale vraag 
Is de raad bereid om de heer P.J.J. van der Kruit en mevrouw M. van der Meer opnieuw te benoemen 

tot lid van de Rekenkamercommissie Schagen voor een periode van maximaal 3 jaar. 

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 
Een voltallige Rekenkamercommissie doet onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en 

rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde beleid. 

 

Kader 
• Artikel 81oa Gemeentewet; 

• Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie Schagen 2014 

 

Argumentatie 
Er zijn geen redenen om niet tot herbenoeming van beide leden over te gaan. 
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Financiële consequenties 
De herbenoemingen hebben geen financiële consequenties. Het budget van de 

rekenkamercommissie is vastgelegd in de begroting.  

 

Communicatie van het besluit 
Zodra de gemeenteraad de heer Van der Kruit en mevrouw Van der Meer hebben herbenoemd 

worden zij hiervan op de hoogte gesteld.  

 

 

Gelet op het vorenstaande, stellen wij u voor bijgaand besluit vast te stellen. 

 

 

 

 

Het presidium, 

 

De griffier,      de voorzitter, 

 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman     Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

 

 


