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− Inboeknummer: Raad d.d.

− Paragraaf begroting: 30 mei 2018

− Steller: J.I.M. le Comte

Portefeuillehouder

Datum Onderwerp

25 mei 2018 Benoeming leden rekeningcommissie

Geadviseerd besluit

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

(rekeningcommissie):

 Mw. H. Mijnhart

 Dhr. O.P. Velthuizen

 Dhr. J.D. Wessels

 Mw. M.E.C.S. de Groot

 Dhr. T.N.H. Modderkolk

 Dhr. T.T.M.G. Erkens

 Dhr. T.A. de Boer

Samenvatting

Wij hebben een Commissie op de jaarrekening, die functioneert op basis van de Verordening op 

de commissie op de jaarrekening. Die Verordening is door uw raad vastgesteld op 29 januari 

2014. De rekeningcommissie bereidt de besluitvorming van de raad over de jaarrekening van de 

gemeente Renkum voor en voert daartoe overleg met de door de raad benoemde accountant 

en het college. Het secretariaat van de rekeningcommissie wordt gevoerd door het team Beleid 

en Bedrijfsvoering van de afdeling Concern Ondersteuning en Advies (COA).

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. 
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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).

Naar aanleiding van de raadsverkiezingen d.d. 21 maart 2018 dienen nieuwe raadsleden te 

worden benoemd voor de rekeningcommissie.

De zeven raadsfracties hebben elk het in het dictum genoemde raadslid uit hun fractie 

voorgedragen voor benoeming door uw raad tot lid van de rekeningcommissie.

Aanpak/Uitvoering

Uw benoemingsbesluit zal worden bekend gemaakt in de Rijn en Veluwe 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. 


