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Raadsvoorstel door Presidium
Vergadering van Gemeenteraad

Datum collegebesluit: 20 december 2022  
Datum vergadering 20 december 2022
Voorstel van Meinema
Team Griffie
Portefeuillehouder 
Onderwerp Wijzigingen samenstelling rekenkamercommissie
Openbaar Ja

Publiekssamenvatting
Met dit raadsvoorstel wordt de gemeenteraad gevraagd in te stemmen met een aantal personele wijzigingen van 
de Rekenkamercommissie Schagen.
De wijzigingen hebben betrekking op de aanstelling van een nieuw lid, de tijdelijke benoeming van een voorzitter en 
de (tijdelijke) herbenoeming van een lid. 

De rekenkamercommissie doet als instrument van de gemeenteraad onderzoek naar de doeltreffendheid, 
doelmatigheid en rechtmatigheid van het beleid van onze gemeente. Door onderzoek beoogt de 
rekenkamercommissie de raad beter inzicht te bieden in de uitvoering en effecten van gemeentelijk beleid.  

Voorgesteld besluit
1. Mevrouw T.V.A. Hoang met ingang van 1 januari 2023 te benoemen tot lid van de Rekenkamercommissie 
Schagen.
2. De heer M. Tamse met ingang van 1 januari 2023 tot met 31 juli 2023 te benoemen tot voorzitter van de 
Rekenkamercommissie Schagen.
3. Mevrouw P. Domburg met ingang van 11 februari 2023 tot en met 31 juli 2023 her te benoemen tot lid van de 
Rekenkamercommissie Schagen.

Inleiding
De rekenkamercommissie Schagen bestaat uit drie leden, één voorzitter en twee leden. De benoeming van de 
voorzitter (P. van der Kruit) eindigt per 31 december 2022 en hij is niet herbenoembaar. De benoeming van het lid (P. 
Domburg) eindigt per 11 februari 2022 en zij is (voor een korte periode) herbenoembaar.
Voor het selecteren van een nieuwe voorzitter en lid van de rekenkamercommissie is een sollicitatiecommissie 
ingesteld. Deze commissie bestaat uit Boudien Glashouwer (CDA), Merieke Bredewold (Wens4U), Marnix Tamse (lid 
rekenkamercommissie en Gert Meijer (Griffier). De sollicitatieprocedure heeft geresulteerd in de voordracht van Anh 
Hoang als lid van de rekenkamercommissie. Er is geen geschikte voorzitter gevonden. Om de continuïteit van de 
rekenkamercommissie in 2023 te borgen adviseert de sollicitatiecommissie om Marnix Tamse met ingang van 1 
januari 2023 tot en met 31 juli 2023 te benoemen tot waarnemend-voorzitter. Daarnaast stelt de sollicitatiecommissie 
voor om Anh Hoang te benoemen tot lid, maar met de intentie om haar op termijn te benoemen tot voorzitter. Ten 
slotte stelt de sollicitatiecommissie voor om Nelleke Domburg te herbenoemen tot en met 31 juli 2023. 
De verlengingen tot en met 31 juli 2023 zijn voorgesteld in verband met het zomerreces en deze termijn zorgt voor 
voldoende tijd om een sollicitatieprocedure te starten.

 
Het presidium van de gemeente Schagen,
 
De griffier,
 

De voorzitter,
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De heer G.E.P. Meijer

 
 
Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen
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Concept Raadsbesluit

Vergadering van …

Wijzigingen samenstelling rekenkamercommissie

De Gemeenteraad van de gemeente Schagen,
Namens het [vul verder aan],

gehoord het advies van de sollicitatiecommissie;
gelet op hoofdstuk IVa, paragraaf 1 van de Gemeentewet;
gelet op artikel 2 en 3 van de Verordening Rekenkamercommissie Schagen 2014.

besluit
1. Mevrouw T.V.A. Hoang met ingang van 1 januari 2023 te benoemen tot lid van de Rekenkamercommissie 
Schagen.
2. De heer M. Tamse met ingang van 1 januari 2023 tot met 31 juli 2023 te benoemen tot voorzitter van de 
Rekenkamercommissie Schagen.
3. Mevrouw P. Domburg met ingang van 11 februari 2023 tot en met 31 juli 2023 her te benoemen tot lid van de 
Rekenkamercommissie Schagen.

Aldus besloten in de vergadering van...

De Gemeenteraad van de gemeente Schagen,


