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Datum presidium: 30 juni 2022 

 

Voorzitter van de raad van Koggenland. 

DATUM  11 juli 2022 
ONDERWERP  RV Benoemen interne leden en voorzitter Rekenkamercommissie                              

PORTEFEUILLEHOUDER  M. Bonsen-Lemmers 
PROGRAMMA 

BELEIDSVELD 

 Programma I: Dienstverlening & Bestuur 

Algemeen bestuur 
ZAAKNUMMER  ZK22001410 

DOCUMENTNUMMER  22.0002275 

AANLEIDING  De interne leden van de Rekenkamercommissie worden benoemd voor de periode gelijk 

aan de zittingstermijn van de gemeenteraad. Iedere nieuwe raadsperiode dienen er daarom 

nieuwe benoemingen van interne leden plaats te vinden. 

De waarnemend voorzitter van de Rekenkamercommissie heeft zich beschikbaar gesteld om 

te voorzien in de vacature van het voorzitterschap. 

KADER  Verordening Rekenkamercommissie Koggenland 2020. 

WIJ STELLEN VOOR  1. De heer F.P. Schuitemaker en mevrouw M.A.C. te Winkel-Pancras te benoemen als interne 

leden van de Rekenkamercommissie Koggenland. 

2. De heer J.P.B. Terhorst, huidig waarnemend voorzitter, te benoemen als voorzitter van de 

Rekenkamercommissie Koggenland, waarbij zijn huidige zittingstermijn blijft gehandhaafd.   

   

BEOOGD RESULTAAT  Twee raadsleden worden benoemd tot intern lid van de Rekenkamercommissie en de 

huidige waarnemend voorzitter wordt bevestigd als voorzitter.   

ONDERBOUWING  1. De verordening schrijft voor dat er een raadslid uit de coalitie en een raadslid uit de 

oppositie benoemd kan worden als intern lid. Bij de voordracht wordt een advies van de 

Rekenkamercommissie meegewogen. De Rekenkamercommissie adviseert positief, het 

advies is opgenomen in de bijlage. 

2. Sinds 14 december 2020 is de heer Terhorst extern lid van de Rekenkamercommissie 

Koggenland. Deze benoeming geldt voor vier jaar. Herbenoeming voor vier jaar is eenmaal 

mogelijk. Door het afscheid van de voorzitter van de Rekenkamercommissie is de heer 

Terhorst sinds 26 maart jl. waarnemend voorzitter. De heer Terhorst wil het voorzitterschap 

op zich nemen. De functieverandering heeft geen invloed op zijn zittingstermijn, die blijft 

lopen tot 14 december 2024. 

FINANCIËN  De vergoedingen voor de leden van de Rekenkamercommissie worden bekostigd uit het 

toegewezen budget voor de Rekenkamercommissie. 

BIJLAGE  Advies voordracht interne leden. 


