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De rekenkamercommissie kent momenteel twee vacatures voor externe leden..
Gemeentewet en Verordening op de rekenkamercommissie 2017
Mevrouw T.S. Blom te benoemen als extern lid van de rekenkamercommissie Koggenland,
met onmiddellijke ingang en tot het moment van aftreden van de raad.
Door deze benoeming is de rekenkamercommissie bijna weer compleet.

RESULTAAT

ONDERBOUWING

Rekenkamercommissie algemeen
De rekenkamercommissie helpt de raad bij zijn kaderstellende en controlerende taak.
De raad bepaalt de samenstelling en het budget van de rekenkamercommissie. Sinds de
kerntakendiscussie beschikt de rekenkamercommissie over een budget van € 12.500 per
jaar. Daarbij heeft de raad de wens aangegeven samenwerking te zoeken met andere
rekenkamers en onderzoeken zo mogelijk gezamenlijk c.q. regionaal te laten
plaatsvinden.
Vacature
Het profiel voor de vacature voor de externe leden is opgesteld in samenspraak tussen
rekenkamercommissie en presidium. De vacature is vervolgens opengesteld.
Er is inmiddels tijdsverloop geweest tussen het ontstaan van de vacatures en het
huidige benoemingsvoorstel. Dit komt omdat zich bij een eerdere wervingsronde geen
sollicitanten hebben aangemeld.
Voordracht extern lid
De selectiecommissie voor de huidige wervingsronde bestond uit H. Wokke, voorzitter
van de rekenkamercommissie, en de raadsleden S. Borgers en R. te Winkel, beiden
tevens lid van de rekenkamercommissie, ondersteund door de griffier P. Tromp.
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Naar aanleiding van de reacties heeft de selectiecommissie met vier kandidaten
gesproken.
De selectiecommissie draagt unaniem mevrouw T.S. Blom voor. Zij heeft
onderzoekservaring en voegt ideeën toe voor bijvoorbeeld de wijze van uitvoering van
onderzoek en presentatie naar de raad. Gelet op haar persoonlijkheid vormt zij een
welkome aanvulling op de rekenkamercommissie.
Benoemingstermijn
De benoemingsperiode van leden van de rekenkamercommissie loopt gelijk met de
raadsperiode.
Na afloop van deze raadsperiode wordt aan de nieuwe raad een voorstel tot
herbenoeming van de externe leden gedaan. Met daarbij een voorstel voor de
benoeming van twee (interne) leden uit de (nieuwe) raad.
Samenstelling rekenkamercommissie
De rekenkamercommissie heeft na de benoeming de volgende samenstelling:
 H. Wokke, Voorzitter / extern lid
 T. Blom, extern lid
 S. Borgers, intern lid
 R. te Winkel, intern lid
(vacature extern lid)
KANTTEKENINGEN

De rekenkamercommissie is met deze benoeming nog niet op volle sterkte. De
rekenkamercommissie kan wel functioneren maar aanvulling met nog een extern lid blijft
van belang haar ondersteunende rol naar de raad. De rekenkamercommissie zal tijdens een
gesprek met de raad hierover nadere informatie delen. Dit gesprek zal in de komende
periode plaatsvinden.

FINANCIËN

Het presentiegeld en de reiskostenvergoeding van de externe leden zijn gebaseerd op
de Verordening geldelijke voorzieningen leden van de commissies, en komen ten laste
van het budget van de rekenkamercommissie.

PACT VAN

Er is geen relatie.

WESTFRIESLAND

COMMUNICATIE

VERVOLG

De benoeming wordt vermeld op de pagina van de rekenkamercommissie op de
gemeentelijke website

Beëdiging
In de verordening op de rekenkamercommissie is artikel 81g van de gemeentewet van
toepassing verklaard op de leden van de rekenkamercommissie.
Deze bepaling houdt in dat alle leden een eed of verklaring en belofte afleggen
voordat zij hun functie kunnen uitoefenen.
In handen van de voorzitter wordt de volgende eed of verklaring en belofte afgelegd:
"Ik zweer (verklaar) dat ik, om tot lid van de rekenkamer benoemd te worden,

Blad
2 van 3

RAADSVOORSTEL (VERVOLG)

rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of
gunst heb gegeven of beloofd.
Ik zweer (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 zweer (beloof) dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal
nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de rekenkamer naar eer en geweten zal
vervullen.
Zo waarlijk helpe mij God Almachtig".
(Dat verklaar en beloof ik)
Bij het afleggen van de eed steekt het rekenkamercommissielid de rechterhand omhoog
met gestrekte en aaneengesloten wijs- en middelvinger en spreekt de tekst “Zo waarlijk
helpe mij God Almachtig”. Bij het afleggen van de belofte spreekt het
rekenkamercommissielid de tekst “Dat verklaar en beloof ik’ uit. Voor het afleggen van de
belofte verricht het rekenkamercommissielid geen handeling of legt het
rekenkamercommissielid de rechterhand op het hart.

Datum: 6 mei 2019
Presidium en rekenkamercommissie
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