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DATUM  24 oktober 2022 

DOCUMENTNUMMER  22.0002708 
ZAAKNUMMER  ZK22002089 

PORTEFEUILLEHOUDER  M. Bonsen-Lemmers 
PROGRAMMA 

BELEIDSVELD 

 Programma I: Dienstverlening & Bestuur 

Algemeen bestuur 
ONDERWERP  RV Benoeming extern lid Rekenkamercommissie                                                                             

AANLEIDING  De verordening op de Rekenkamercommissie Koggenland 2020 stelt dat de commissie 

bestaat uit een externe voorzitter, twee externe leden en twee raadsleden. Met het vertrek 

van de voorzitter de heer Wokke, en het doorschuiven van het lid de heer Terhorst naar de 

functie van voorzitter, is er een vacature vrijgekomen voor een extern lid. De werving en 

selectie is afgerond en met dit voorstel wordt u geadviseerd om over te gaan tot 

benoeming en installatie van een nieuw extern lid.  

 

 

KADER  Gemeentewet Hoofdstuk IVb en de Verordening op de Rekenkamercommissie Koggenland, 

2020. 

WIJ STELLEN VOOR  1. De heer A.J. (Twan) Sijm RA, wonende te Hoorn, te benoemen als extern lid van de 

Rekenkamercommissie Koggenland.                                                                                                 

BEOOGD RESULTAAT  Met de benoeming is de Rekenkamercommissie weer compleet                                                  

ONDERBOUWING  In het tweede kwartaal van 2022 is er gestart met de werving voor een nieuw extern lid. In 

deze wervingsronde heeft zich één kandidaat gemeld waarmee vervolgens een tweetal 

gesprekken zijn gevoerd. Dit heeft niet geleid tot een voordracht. Met een iets gewijzigde 

vacaturetekst is vervolgens in juli een tweede wervingsronde gestart die open stond tot 

halverwege september. Er hebben zich zes kandidaten gemeld. De rekenkamercommissie 

heeft een selectie gemaakt en heeft met vijf van de kandidaten gesproken. Met een 

tweetal kandidaten heeft een verdiepend gesprek plaatsgevonden aan de hand van een 

casus, waaronder dhr. Sijm. De commissie is unaniem in haar voordracht voor de kandidaat.  

 

Nadat uw raad het voorgedragen externe lid heeft benoemd wordt overgegaan tot 

installatie/beëdiging, conform de tekst van artikel 81g van de Gemeentewet.  

 

De heer Sijm zal de belofte uitspreken.   

 

Alvorens zijn functie te kunnen uitoefenen, legt het lid van de rekenkamercommissie in de 
vergadering van de raad, in handen van de voorzitter, de volgende verklaring en belofte af: 
 
«Ik verklaar dat ik, om tot lid van de rekenkamercommissie benoemd te worden, 
rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of 
gunst heb gegeven of beloofd. 
 
Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch 
middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. 
 
Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik 
mijn plichten als lid van de rekenkamercommissie naar eer en geweten zal vervullen. 
 
«Dat verklaar en beloof ik!» 

 



 

RAADSVOORSTEL (VERVOLG) 
 

 

 

 
 

Blad 

2 van 2 

 

 

 

 

 

 

 

Het Presidium d.d. 10 oktober 2022 

KANTTEKENINGEN  Benoemingsperiode: De (voorzitter en) externe leden worden benoemd voor een periode 

van vier jaar en kunnen eenmaal worden herbenoemd (Art. 3.6 van de Verordening). 

Conform art. 3 lid 2 van de verordening betreft het een gezamenlijke benoeming van het 

Presidium en de rekenkamercommissie. 

FINANCIËN  Dit voorstel heeft geen financiële consequenties. De vergoedingen voor de externe leden 

worden bekostigd uit het toegewezen budget voor de rekenkamercommissie. 

ALTERNATIEVE 

MOGELIJKHEDEN 

 Het alternatief is dat de gemeenteraad het externe lid niet benoemd en daarmee besluit 

om geen uitvoering te geven aan de op 2 november 2020 vastgestelde Verordening op de 

rekenkamercommissie Koggenland. 

COMMUNICATIE  Dit vindt plaats op de voor de gemeente gebruikelijke wijze. 

VERVOLG  De gemeentelijke website wordt aangepast en de benoeming wordt in de administraties 

verwerkt. 

BIJLAGEN  1. Vacaturetekst extern lid/onderzoeker Rekenkamercommissie Koggenland 

2. CV de heer A.J. Sijm (Vertrouwelijk ter inzage voor raadsleden) 


