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  Raadsvergadering van 16 december 2014 Agendapunt 

Relatie met  

Datum besluit 

Behandelaar 

Telefoonnr. 

Onderwerp 

Domein 

Registratienr. 

 Het Presidium / registratienr.:  

9 december 2014 

E. Zwagerman 

0224 – 210 515 

Benoeming leden rekenkamercommissie 

Domein Burger en Bestuur 

14.118830 

 

 

Samenvatting 

De raad heeft op 28 oktober 2014 besloten een rekenkamercommissie, bestaande uit drie externe 

leden, in te stellen. Na de instelling is overgegaan tot werving en selectie van de leden. De raad 

benoemt de leden van de rekenkamercommissie. Na deze benoeming kan de rekenkamercommissie 

van start gaan met haar werkzaamheden. 

 

Voorgesteld besluit 

De selectiecommissie, bestaande uit mevrouw B. Glashouwer (CDA), de heer I. Kroon (VVD) en 

mevrouw E. Zwagerman (wnd. griffier) stellen voor te benoemen tot lid van de rekenkamercommissie 

Schagen: 

a. De heer P.J.J. van der Kruit – extern voorzitter- voor een periode van 3 jaar; 

b. Mevrouw M. van der Meer- extern lid - voor een periode van 3 jaar; 

c. Mevrouw J. Blad - extern lid - voor een periode van 3 jaar. 

De benoeming gaat in op 1 januari 2015  

 

Alvorens hun functie te kunnen uitoefenen, dienen de leden van de rekenkamercommissie in de 

vergadering van uw raad, in handen van de voorzitter, de eed (of de verklaring en belofte) af te 

leggen. 

 

Financiële gevolgen 

Jaarlijks wordt bij de begroting een bedrag van € 1,00 per inwoner beschikbaar gesteld voor het 

uitoefenen van de rekenkamerfunctie. Daarnaast heeft uw raad besloten de helft van het budget 

voor de rekenkamer 2014, zijnde € 23.500, -, aan het onderzoeksbudget van 2015 toe te voegen. 

De kosten voor de leden van de rekenkamercommissie komen ten laste van dit budget. 

 

Aanleiding 
 

De Gemeentewet geeft in artikel 81 aan dat een gemeente een rekenkamer 

of een rekenkamercommissie moet instellen. De rekenkamer(commissie) ondersteunt de 

gemeenteraad in haar kader stellende en controlerende rol. Dit doet zij door het (doen) 

verrichten van onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van 

het door het gemeentebestuur gevoerde beleid. 
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Op 28 oktober heeft uw raad de Verordening op de rekenkamer Schagen 2014 vastgesteld. In artikel 

2 van de verordening is de benoeming van de leden vastgesteld. 

 

 

1. Doelstelling en maatschappelijke effecten 

De rekenkamercommissie doet onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en 

rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur. De rekenkamercommissie 

ondersteunt de controlerende taak van de raad. Door de benoeming van de leden van de 

rekenkamercommissie kan deze van start gaan met haar werkzaamheden. 

 

2. Argumenten 

In november jl. zijn de vacatures voor de leden van de rekenkamercommissie opengesteld. Hierop zijn 

27 reacties binnengekomen, waarvan het merendeel aan de functie-eisen voldeed. De 

selectiecommissie heeft op basis van achtergrond, opleiding (onderzoek)ervaring, affiniteit en 

woonplaats een selectie gemaakt. Met 8 kandidaten zijn gesprekken gevoerd. Naast individuele 

kwaliteiten is expliciet gekeken naar de samenstelling van het team. De afzonderlijke leden moeten 

elkaar aanvullen en versterken.  

De selectiecommissie heeft het vertrouwen dat de voorgestelde kandidaten aan de eisen voldoen en 

uw raad kunnen ondersteunen in uw controlerende en kader stellende taak.  

 

 

Het presidium 

 

de griffier 

 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman  

de voorzitter, 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 
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De raad van de gemeente Schagen, 

gelezen het voorstel van het Presidium d.d. 9 december 2014  nr. ;  

gelezen het advies van de selectiecommissie ‘invulling Rekenkamerfunctie’; 

 

gelet op de artikelen 81 van de Gemeentewet; 

 

gelet op artikel 2 van de Verordening rekenkamer Schagen 2014. 

 

besluit: 

per 1 januari 2015 te benoemen tot lid van de rekenkamercommissie Schagen: 

a. De heer P.J.J. van der Kruit – extern voorzitter- voor een periode van 3 jaar; 

b. Mevrouw  M. van der Meer- extern lid - voor een periode van 3 jaar; 

c. Mevrouw J. Blad - extern lid - voor een periode van 3 jaar. 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van: 16 december 2014. 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

 

griffier 

 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman 

voorzitter 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

Raadsbesluit 


