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beëdiging extern lid

Geadviseerd besluit
Dhr. dr. Juul Cornips,  in eerste instantie voor de duur van een jaar, te benoemen en te beëdigen 
tot lid van de Rekenkamercommissie.

Toelichting op beslispunten
Uw raad heeft in 2009 gekozen voor een volledig externe Rekenkamercommissie (RKC), bestaande 
uit drie personen. Per 1 januari 2018 is er een vacature ontstaan voor een lid van de RKC, door het 
vertrek van mevrouw B. Lettinga. De huidige leden zijn de heer D. Nijland (voorzitter) en de heer 
M.A. Rol. In dit voorstel stellen zij u voor de heer Cornips te benoemen, in eerste instantie voor de 
periode van een jaar, waarna herbenoeming door uw raad mogelijk is.  
Alvorens hun functie te kunnen uitoefenen, dienen de leden van de RKC in de vergadering van uw 
raad, in handen van de voorzitter, de eed (of de verklaring en belofte) af te leggen.

Beoogd effect
Met een voltallige RKC 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
Conform artikel 81a jo 81oa van de Gemeentewet is uw raad verplicht in een Verordening regels 
vast te stellen voor de uitoefening van de rekenkamerfunctie.
In deze verordening, bij uw raadsbesluit van 17 februari 2010 vastgesteld, is onder meer het 
volgende geregeld: 

 Uw raad is bevoegd tot het benoemen van de RKC leden. 
De benoeming is in eerste instantie voor de periode van een jaar, waarna herbenoeming 
voor bepaalde tijd kan plaatsvinden;

 Na beëindiging van het lidmaatschap van RKC leden dienen de resterende RKC leden een 
voordracht te doen ter voorziening in de vacatures;

 De leden van de RKC zijn verplicht na hun benoeming de eed (of de verklaring en belofte) 
af te leggen.

Argumenten
Het is volgens de Verordening op de RKC aan de (resterende) leden van de Rekenkamercommissie 
een voordracht te doen aan de raad ter voorziening in een ontstane vacature. 
In het kader hiervan heeft de RKC gesprekken gevoerd met Juul Cornips. 
Juul Cornips is van april t/m december 2017 gedetacheerd geweest bij de griffie als raadsadviseur, 
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in verband met vervanging wegens ziekte. 
In die hoedanigheid heeft ook de RKC kennisgemaakt met dhr. Cornips. Die kennismaking is 
aanleiding geweest voor de RKC met hem het gesprek aan te gaan over een mogelijk 
lidmaatschap van de RKC. Uiteraard nadat zijn detachering bij de griffie was afgerond. Gelet op de 
capaciteiten van de kandidaat, zijn motivatie en ervaringen is de RKC gekomen tot de huidige 
voordracht aan uw raad. 

Met de benoeming van dhr. Cornips wordt de bezetting van de RKC gecontinueerd en bevestigt u 
tevens de keuze die u in 2008 heeft gemaakt voor een volledig externe RKC ondersteund door de 
griffie. Hiermee wordt voldaan aan uw eigen verordening, het raadsbesluit van 29 oktober 2008 en 
de verplichtingen zoals gesteld in de Gemeentewet.

Kanttekeningen
In 2011 zijn de werkzaamheden van de Rekenkamercommissie voor het laatst geëvalueerd. Het 
evaluatierapport is toen opgesteld door de voorzitter van de rekeningcommissie in overleg met de 
voorzitter van de RKC en na consultatie van de leden van de rekeningcommissie en de RKC leden. 
In de raadsvergadering van 27 april 2011 is dit evaluatierapport door uw raad behandeld. In 
hetzelfde raadsvoorstel heeft u toen besloten over de herbenoeming van de voorzitter en het 
toenmalige Rekenkamercommissie lid.

In respectievelijk april en september van dit jaar lopen de zittingstermijnen van de huidige 
voorzitter dhr. D. Nijland en van dhr. M. Rol (lid) af. 
Dit, en het feit dat er een nieuwe raadsperiode aanbreekt, kan voor u aanleiding zijn de 
werkzaamheden van de Rekenkamercommissie opnieuw te evalueren. 

Aanpak/uitvoering
Na de benoeming door uw raad volgt in dezelfde raadsvergadering het afleggen van de eed of 
verklaring en belofte. 

Communicatie
Uw benoemingsbesluit wordt bekend gemaakt in de Rijn en Veluwe (gemeentepagina) en op de 
gemeentelijke website. Ook gaat er een persbericht uit.

Financiële consequenties
Uw besluit heeft op zich geen financiële consequenties. Voor het nieuwe Rekenkamercommissie lid 
gelden de vergoedingen voor werkzaamheden zoals vastgelegd in het Rechtspositiebesluit 
Wethouders, raads- en commissieleden 2015 (artikel 10 ‘Vergoeding commissies beroepsmatige 
deskundigheid’).

Juridische consequenties
Het feit dat dhr. Cornips een periode gedetacheerd is geweest bij de griffie is geen beletsel voor zijn 
benoeming als Rekenkamercommissie lid.

Door de herbenoeming tot lid van de RKC ontstaan de rechten en plichten als geregeld in de 
Verordening op de RKC, vastgesteld bij uw raadsbesluit van 17 februari 2010. 

Draagvlak/ WMO-aspecten/Duurzaamheid/Effect op vermindering regeldruk
N.v.t. 

Alternatieven 
Uw raad kan een ander persoon willen benoemen dan hier voorgesteld. Dan zal er een 
sollicitatieprocedure dienen te worden gestart. Ook kan uw raad besluiten tot een andere 
benoemingstermijn.
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