
Voorstel aan raad

Verantwoordelijke afdeling Nummer

Rekeningcommissie 5

− Zaaknummer: 136887 Raad d.d.

− Paragraaf begroting: 23 november 2022

− Steller: J.I.M. le Comte

Datum Onderwerp

25 oktober 2022 Benoeming voorzitter/leden rekenkamer

Geadviseerd besluit:

 De volgende drie personen tot 1 december 2023 te benoemen tot leden van de 
Rekenkamer van Renkum;

- Mevrouw Eefje Lentjes-de Bruin
- De heer Henry Potman
- De heer Maximiliaan van Tongeren

 Mevrouw Eefje Lentjes-de Bruin te benoemen tot voorzitter van de Rekenkamer van 
Renkum.

Samenvatting
U wordt gevraagd drie nieuw leden te benoemen tot lid van de rekenkamer van Renkum en één 
van hen te benoemen tot voorzitter.

Wat voorafging
- Uw raad heeft op 29 mei 2019 de toenmalige leden van de Rekenkamercommissie de 

opdracht gegeven de geformuleerde verbeterpunten uit het Rekenkamercommissie 
evaluatieverslag van 2019 nader uit te werken en in een raadsvoorstel aan de raad voor te 
leggen. 

- Tegelijkertijd heeft u de Rekenkamercommissie gevraagd te adviseren over de aanstaande 
wetswijziging op lokale rekenkamers. De toenmalige rekenkamercommissie heeft het advies 
over de aanstaande wetswijziging opgesteld op basis van de voorgestelde wetswijzigingen 
aan de raad voorgelegd op 22 december 2021. In deze raadsvergadering is het als sterstuk 
vastgesteld.
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- De wetswijziging is door de Tweede Kamer aangenomen op 31 mei 2022. De Eerste Kamer 
heeft het voorstel op 27 september 2022 als hamerstuk afgedaan.

- Op 29 mei 2019 heeft u ook besloten het advies van de Rekenkamercommissie over te 
nemen om de werving van de nieuwe leden van de rekenkamer gelijk te laten lopen met uw 
besluitvorming over de uitwerking van de geformuleerde verbeterpunten uit het 
Rekenkamercommissie evaluatieverslag van 2019.

- In het raadsvoorstel is verder opgenomen dat de Rekenkamercommissie op basis van deze 
evaluatie en de aanstaande wetgeving een voorstel aan de raad voor aanpassing van de 
gemeentelijke verordening op de Rekenkamercommissie voorbereidt.

- Daarnaast heeft u de Rekenkamercommissie opdracht gegeven haar eigen reglement van 
orde en het onderzoeksprotocol aan te passen, zodat een set van op elkaar afgestemde 
documenten ontstaat op basis van de uitgevoerde evaluatie. Deze beide documenten zijn u 
in een informatiebrief ter kennisgeving aangeboden op 28 december 2020.

- De benoeming van het laatst overgebleven lid van de Rekenkamercommissie liep af op 1 
september 2022 waarmee er dus drie vacatures zijn ontstaan. 

Beoogd effect
Door de drie voorgestelde personen voor een jaar te benoemen is er weer sprake van een 
volledige bezetting van de rekenkamer en voldoet u aan de bij wettelijke verplichting om een 
rekenkamer te hebben die onafhankelijk onderzoek doet naar de doelmatigheid, doeltreffendheid 
en rechtmatigheid van het gemeentebestuur.

Kader
De gemeentewet regelt dat iedere gemeente een rekenkamer dient te hebben (art. 81a 
Gemeentewet).

In overeenstemming met de Gemeentewet heeft uw raad in een Verordening regels voor de 
werkzaamheid van de Rekenkamercommissie vastgesteld. Daarin is onder meer het volgende 
geregeld dat:

- Uw raad bevoegd is tot het benoemen van de Rekenkamercommissie leden, onder wie de 
voorzitter. 

Uw raad heeft de vorige rekenkamercommissie de opdracht gegeven de vigerende regelingen 
voor de rekenkamercommissie te evalueren en daar waar nodig te actualiseren. 
Het Reglement van orde en het Onderzoeksprotocol zijn u ter informatie aangeboden op 28 
december 2020. 

In de door u nog vast te stellen aangepaste verordening is het volgende opgenomen:

- De raad benoemt drie externe leden, onder wie de voorzitter, van de rekenkamer voor een 
periode van een jaar met de mogelijkheid van herbenoeming voor bepaalde tijd van ten 
hoogste 6 jaar.
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Aanpak en uitvoering
Een sollicitatiecommissie, bestaande uit de voorzitter van de rekeningcommissie (mw. Hanneke 
Mijnhart), een lid van de rekeningcommissie (dhr. Theo Modderkolk), oud rekenkamercommissie-
lid (Michael Rol), de griffier (dhr. Juul Cornips) en de ambtelijk secretaris van de rekenkamer 
(mw. Joyce le Comte), heeft voor het zomerreces van 2022 de selectieprocedure opgestart.

Op de vacature reageerden 15 personen. De eerste kennismakingsgesprekken zijn gevoerd via 
Teams. Er is met 8 mensen kennisgemaakt. Na deze eerste kennismakingsgesprekken heeft de 
selectiecommissie drie personen gevraagd deel te nemen aan een lunchsessie. Zij kregen de 
opdracht op hoofdlijnen een onderzoeksonderwerp uit te werken en dit tijdens de lunch sessie 
met de andere twee kandidaten en de selectiecommissie te bespreken. 

Op basis van de uitkomsten van deze sessie heeft de selectiecommissie het volle vertrouwen dat
de voorgedragen personen samen een divers, gemêleerd en uiterst deskundig team gaan 
vormen dat elkaar aanvult in expertise, ervaring en competenties. 

Wanneer uw raad akkoord gaat met de benoeming van de drie personen, gaat de rekenkamer in 
nieuwe samenstelling direct van start met het opstellen van een onderzoeksprogramma en komt 
daarmee zo spoedig als mogelijk bij uw raad terug.

Argumenten
Met de benoeming van de genoemde personen is weer sprake van een volledige bezetting van 
de rekenkamer. Hiermee wordt voldaan aan uw eigen verordening, het raadsbesluit van 29 
oktober 2008, 29 mei 2021 en de verplichtingen zoals gesteld in de Gemeentewet.

Draagvlak
De voorzitter van de rekeningcommissie, het gremium dat fungeert als klankbord voor de 
rekenkamer, is van begin af aan nauw betrokken geweest bij het sollicitatie- en selectieproces. 
De voorzitter heeft de overige leden van de rekeningcommissie geïnformeerd over de 
procedure. Bij de fysieke gesprekken en de uiteindelijke keuze voor de voor te dragen 
kandidaten is ook een lid van de rekeningcommissie betrokken geweest. 

Kanttekeningen
Een nieuwe Verordening op rekenkamer gemeente Renkum wordt aan u aangeboden zodra de 
Wet versterking decentrale rekenkamers van kracht is geworden. Dit zal naar verwachting op 1 
januari 2023 zijn.
Een aan de nieuwe wetgeving aangepaste verordening is in uw opdracht inmiddels al 
voorbereid door de vorige rekenkamercommissie. 

Juridische consequenties
Voor de benoemdeleden/voorzitter van de rekenkamer gelden de rechten en plichten zoals 
geregeld in de Verordening op de Rekenkamercommissie, vastgesteld bij uw raadsbesluit van 17
februari 2010. Een nieuwe verordening kan naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023 
aan u worden voorgelegd ter besluitvorming. 
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Communicatie
Uw benoemingsbesluiten worden bekend gemaakt in de Veluwepost (gemeentepagina) en op de
gemeentelijke website. 

Alternatieven
Uw raad kan andere personen willen benoemen dan hier voorgesteld. Er zal dan een nieuwe 
sollicitatieprocedure dienen te worden gestart. 


