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10 mei 2022 Benoeming leden rekeningcommissie

Geadviseerd besluit

De volgende raadsleden benoemen tot lid van de commissie op de Jaarrekening 
(rekeningcommissie):

- Theo Modderkolk
- Marte Smits
- Norbert Mergen
- Hanneke Mijnhart
- Martijn Mudde
- Francisca de Martelaere

Toelichting op beslispunten

Naar aanleiding van de raadsverkiezingen d.d. 16 maart 2022 dienen nieuwe raadsleden te 

worden benoemd voor de rekeningcommissie. 

De rekeningcommissie 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 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).

Beoogd effect 

Met de benoeming van zes nieuwe leden voor deze commissie voldoen we aan onze eigen 

Verordening op de commissie op de jaarrekening.

Kader 

Het wettelijke kader wordt gevormd door Verordening op de commissie op de jaarrekening. 

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

op de jaarrekening. Die Verordening is door uw raad vastgesteld op 29 januari 2014.
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Argumenten

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. 

Kanttekeningen

n.v.t.

Draagvlak

De zes 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). 

Het secretariaat van de rekeningcommissie wordt gevoerd door het team Beleid 

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

Communicatie

Zie bij Aanpak / Uitvoering

Financiële consequenties

N.v.t.

Juridische consequenties

De benoemde raadsleden zijn bevoegd om de raad in het betreffende gremium te 

vertegenwoordigen.

Alternatieven

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

benoeming door de raad.


