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Datum Onderwerp 

17 april 2014 Rekenkamercommissie:  herbenoeming 

extern lid tevens voorzitter 

 

Geadviseerd besluit 

De heer ir. D. Nijland voor de duur van vier jaar te (her)benoemen en beëdigen tot lid en tevens 
voorzitter van de Rekenkamercommissie.  

 

Samenvatting 

In de Verordening op de rekenkamercommissie gemeente Renkum 2010 staat in artikel 2 dat de 
rekenkamercommissie bestaat uit 3 externe leden. Deze leden worden op basis van artikel 3 
van deze verordening telkens voor bepaalde tijd benoemd. 
 
In april 2010 is de heer D. Nijland benoemd als voorzitter van de rekenkamercommissie. Deze 
benoeming is na een jaar voor 3 jaar verlengd. Aangezien deze termijn nu is verstreken dient 
uw raad te beslissen over de herbenoeming. 
 

 
Beoogd effect 
Met een nieuwe voltallige Rkc in de voorgestelde bezetting wordt beoogd een basis te leggen 
voor een goed functionerende Rkc, die één tot twee onderzoeken per jaar doet, waarvan de 
uitkomsten kunnen bijdragen aan een verbetering van de doeltreffendheid, doelmatigheid en 
rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur.  

 

Kader 
Iedere gemeente dient een Rekenkamer(commissie) ter versterking van de controlerende taak 
van de gemeenteraad (art. 81a Gemeentewet). 
 
Conform de Gemeentewet heeft uw raad in een Verordening regels voor de werkzaamheid van 
de Rkc vastgesteld.  
Daarin is onder meer het volgende geregeld: 

• Uw raad is bevoegd tot het benoemen van de Rkc leden, onder wie de voorzitter.  
De benoeming is in eerste instantie voor de periode van een jaar, waarna 
herbenoeming voor bepaalde tijd kan plaatsvinden; 
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Argumenten/Kanttekeningen 

De heer Nijland is voorzitter van de rekenkamercommissie sinds april 2010. Door de 
Rekeningcommissie zijn jaarlijks functioneringsgesprekken gevoerd. Ter voorbereiding op de 
eventuele herbenoeming van de voorzitter heeft op 7 maart 2014 een gesprek plaatsgevonden 
met een afvaardiging van de Rekeningcommissie, te weten de heer T. Erkens en mevrouw C. de 
Roo. De conclusie van dit gesprek is dat niets een herbenoeming in de weg staat. 
 

Draagvlak/ WMO-aspecten/Duurzaamheid/Effect op vermindering 

regeldruk 

N.v.t.  

 

Juridische consequenties 

Door de herbenoeming tot lid/voorzitter van de Rkc ontstaan de rechten en plichten als geregeld 

in de Verordening op de Rkc, vastgesteld bij uw raadsbesluit van 17 februari 2010.  

 

Communicatie 

Uw benoemingsbesluiten worden bekend gemaakt in de Hoog en Laag (gemeentepagina) en op 

de gemeentelijke website. Ook gaat er een persbericht uit. 

 

Alternatieven 

Benoeming: Uw raad kan een andere persoon benoemen dan hier voorgesteld (er dient dan 

eerst een sollicitatieronde moeten worden gehouden). 

 

 

 

 


