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Datum Onderwerp

1 oktober 2018 Herbenoeming lid Rekenkamercommissie

Geadviseerd besluit:

De heer M.A. Rol (her) benoemen tot lid van de Rekenkamercommissie van 1 september 2018 tot 28 mei 
2019.

Samenvatting

Conform het raadsbesluit d.d. 29 oktober 2008 bestaat de huidige Rkc uit drie externe leden.

Uw raad heeft de heer M.A. Rol in 2015 benoemd tot lid van de Rekenkamercommissie (Rkc) tot 

1 september 2018. Deze termijn is nu verstreken en derhalve dient de heer M.A. Rol herbenoemd te 

worden. 

In afwachting van de evaluatie van de Rkc in het eerste kwartaal van 2019 wordt de benoeming 

beëindigd per 28 mei 2019. Daarmee wordt aansluiting gezocht bij de benoeming van de voorzitter van 

de Rkc die eveneens op 28 mei 2019 afloopt. 

Beoogd effect

Door de heer Rol te herbenoemen wordt de bezetting van de Rkc gecontinueerd. Deze keuze betekent dat 

er ruimte is voor het doen van één tot twee onderzoeken per jaar (één groter onderzoek en evt. een 

quickscan/benchmark). Uitgangspunt hierbij is dat de uitkomsten van de onderzoeken bijdragen aan een 

verbetering van de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur 

gevoerde bestuur. 

Kader

De gemeentewet regelt dat iedere gemeente een Rekenkamer(commissie) dient te hebben (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:
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 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;

 Na beëindiging van het lidmaatschap van Rkc leden dienen de resterende Rkc leden tezamen met 

het ambtelijk secretariaat een wervings- en selectieprocedure te starten en uw raad 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

De afgelopen 6 jaar heeft de heer Rol binnen de Rkc conform verwachting gefunctioneerd. Op 16 mei  

2018 is door de voorzitter van de Rkc een functioneringsgesprek gevoerd met de heer Rol. Naar 

aanleiding hiervan wordt uw raad verzocht te besluiten tot herbenoeming voor de periode tot 28 mei 

2019.

In het coalitieakkoord is opgenomen dat de Rkc geëvalueerd gaat worden. Dit staat gepland voor het 

eerste kwartaal van 2019. In afwachting van de uitkomsten van de evaluatie is de voorzitter van de Rkc 

benoemd tot 28 mei 2019. Bij deze termijn wordt met dit voorstel aangesloten.

Met de herbenoeming van de genoemde personen wordt de bezetting van de Rkc gecontinueerd. 

Hiermee wordt voldaan aan uw eigen verordening, het raadsbesluit van 29 oktober 2008 en de 

verplichtingen zoals gesteld in de Gemeentewet

Draagvlak

De voorzitter van de Rkc heeft een functioneringsgesprek gehouden met de heer Rol. 

Juridische consequenties

Door de herbenoeming tot lid van de Rkc blijven de rechten en plichten bestaan zoals geregeld in de 

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

Communicatie

Uw herbenoemingsbesluit wordt bekend gemaakt in de Rijn en Veluwe (gemeentepagina) en op de 

gemeentelijke website. Ook gaat er een persbericht uit.

Alternatieven

Uw raad kan een andere persoon benoemen dan hier voorgesteld. Er zal dan een nieuwe 

sollicitatieprocedure dienen te worden gestart. Ook kan uw raad besluiten tot een andere 

benoemingstermijn.


