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Raadsvoorstel griffie
Vergadering van Gemeenteraad

Datum collegebesluit: 14 december 2021  
Datum vergadering 14 december 2021
Voorstel van Hooghiemstra
Team Griffie
Portefeuillehouder 
Onderwerp Benoeming lid rekenkamercommissie
Openbaar Ja

Publiekssamenvatting
Mevrouw M. van der Meer is volgens het "Schema van aftreden van de leden van de Rekenkamercommissie Schagen" per 31 
december 2021 aftredend. Hierdoor is een sollicitatieprocedure gestart om in de te ontstane vacature te kunnen voorzien.
De selectiecommissie, bestaande uit de heer P. van der Kruit  (voorzitter rkc), mevrouw P. Domburg (lid rkc), mevrouw B.J. 
Glashouwer (raadslid en voorzitter Auditcommissie) en de heer G.E.P. Meijer (griffier) stellen voor de heer M. Tamse te 
benoemen als nieuw lid van de rkc.

Voorgesteld besluit

1. De heer M. Tamse met ingang van 1 januari 2022 te benoemen als lid van de Rekenkamercommissie Schagen.

Kader
De Gemeentewet geeft in artikel 81 aan dat de gemeente een rekenkamer of een rekenkamercommissie moet instellen. De 
Rekenkamer (commissie) ondersteunt de gemeenteeraad in zijn 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.
Op 28 november 2014 heeft uw raad de Verordening op de rekenkamer Schagen 2014 vastgesteld. In de artikelen 2 en 3 van 
de verordening is de benoeming van de leden geregeld. De leden worden op voordracht van het presidium benoemd voor een 
periode van drie jaar.
Volgens het bijgevoegde en aangepaste schema van aftreden is mevrouw M. van der Meer per 31 december 2021 aftredend.    

Bijlagen
1. schema aftreden Rkc.docx
2. Getekende RB benoeming lid rekenkamercommissie M. Tamse.pdf
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Concept Raadsbesluit

Vergadering van …

Benoeming lid rekenkamercommissie

De Gemeenteraad van de gemeente Schagen,

gelezen het voorstel van het Presidium d.d. 30 november 2021;
gehoord het advies van de selectiecommissie;
gelet op artikel 81 van de Gemeentewet;
gelet op artikel 2 en 3 van de Verordening rekenkamercommissie Schagen 2014;

besluit
1. De heer M. Tamse met ingang van 1 januari 2022 te benoemen als lid van de Rekenkamercommissie Schagen.

Aldus besloten in de vergadering van...

De Gemeenteraad van de gemeente Schagen,


