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 Portefeuillehouder 

  

  

Datum Onderwerp 

17 april 2014 Benoeming leden 

rekeningcommissie 

 

Geadviseerd besluit 

De volgende raadsleden benoemen tot lid van de commissie op de Jaarrekening 

(rekeningcommissie): 

- Dhr. H.J. Tiemens (GB) 

- Dhr. H.J. Boon (GL) 

 

Samenvatting 

Naar aanleiding van de raadsverkiezingen d.d. 19 maart 2014 zijn op 27 maart jl. nieuwe 

raadsleden benoemd voor de rekeningcommissie, zodat deze tijdig konden beginnen met 

hun werkzaamheden. 

Nu de coalitieonderhandelingen afgerond zijn en bekend is wie uit de raad de wethouders 

worden, vindt er een verschuiving plaats binnen de rekeningcommissie.  

GroenLinks en GemeenteBelangen dragen uit hun midden elk een nieuw raadslid voor om 

door uw raad tot lid van de rekeningcommissie benoemd te worden. 

 

De Commissie op de jaarrekening functioneert op basis van de Verordening op de commissie 

op de jaarrekening. De commissie bestaat uit een aantal leden, gelijk aan het aantal 

raadsfracties, te weten één lid per fractie. Elke fractie draagt een eigen fractielid voor. De 

leden worden benoemd door de raad. Er worden geen plaatsvervangende leden benoemd. De 

raad beslist bij gewone  meerderheid van stemmen. De benoeming geldt voor de 

zittingsperiode van de gemeenteraad.  

 

Het lidmaatschap vervalt tevens door een desbetreffend met redenen omkleed besluit van 

de raad, alsmede bij tussentijdse beëindiging van het raadslidmaatschap. Aldus genoemde 

verordening (art. 2, eerste lid). 
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Aanpak/Uitvoering 

Uw benoemingsbesluit zal worden bekend gemaakt in de Veluwepost en op de website van 

de gemeente Renkum. 

De leden van de commissie in nieuwe samenstelling dienen uit hun midden een nieuwe 

voorzitter te kiezen, alsmede een plaatsvervangend voorzitter (art. 2, tweede lid, 

Verordening). 

 

Financiële consequenties 

Geen. 

 

Alternatieven 

Elke fractie kan een andere kandidaat uit de eigen fractie voor deze functie voordragen ter 

benoeming door de raad.  

 


