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DATUM  14 december 2020 

AGENDAPUNT  3.05.08 

ONDERWERP  Benoeming en installatie externe leden Rekenkamercommissie 

PORTEFEUILLEHOUDER  M. Bonsen-Lemmers 

PROGRAMMA 

BELEIDSVELD 

 Programma I: Dienstverlening & Bestuur 

Algemeen bestuur 

ZAAKNUMMER  ZK20002538 

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 extern lid mw. Blom per 1 oktober jl. en een nog openstaande vacature voor een extern 

lid, is begin november jl. de vacature opengesteld voor twee externe leden. De werving en 

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

benoeming en installatie van twee externe leden.  

 

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

2020. 

WIJ STELLEN VOOR  1. De heer mr. drs. A. (Arjan) Kok RA, wonende te Amsterdam te benoemen als extern lid 

van de Rekenkamercommissie Koggenland; 

2. De heer J.P.B.( Jurre) Terhorst MSc., wonende te De Goorn te benoemen als extern lid 

van de Rekenkamercommissie Koggenland.  

 

BEOOGD 

RESULTAAT 

 Met de benoeming van beide heren is de Rekenkamercommissie compleet en kan zij in 

januari 2021 haar werkzaamheden vervolgen.  

ONDERBOUWING  Op 2 november jl. heeft uw raad de ge-update Verordening op de Rekenkamercommissie 

en bijbehorende profielschets voor externe leden vastgesteld. Met deze vastgestelde 

documenten is op 3 november jl. de werving gestart voor twee externe leden. De werving 

heeft digitaal plaatsgevonden. Bij de briefselectie – die plaats vond op 26 november jl. - 

bleek dat de commissie bestaande uit dhr. H. Wokke (voorzitter en extern lid), de dames K. 

van der Gaast en R. te Winkel-Pancras (beide raadsleden en intern lid) en met 

ondersteuning vanuit de griffie door mw. G. Kager, de keuze had uit meerdere geschikte 

kandidaten. Dit leidde er toe dat zes kandidaten zijn opgeroepen voor een eerste 

oriënterend gesprek. Deze gesprekken hebben plaatsgevonden op 2 december jl. Uit deze 

oriënterende ronde zijn drie kandidaten geselecteerd voor een tweede gesprek. In het 

tweede gesprek heeft een verdieping plaatsgevonden op een casus, en is ingezoomd op de 
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teamsamenstelling. De gesprekken voor de tweede ronde hebben op 4 en op 7 december jl. 

plaatsgevonden.  

De commissie kijkt terug op goed doorlopen proces en interessante gesprekken met de 

kandidaten. Zij ziet dan ook in deze nieuwe samenstelling -naast goed onderzoek doen- 

ook mogelijkheden om als rekenkamercommissie een kwaliteitsslag te maken.  

 

De commissie is unaniem in haar voordracht voor beide kandidaten.  

 

Nadat uw raad de voorgedragen externe leden heeft benoemd wordt overgegaan tot 

installatie/beëdiging. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de tekst van artikel 81g van de 

Gemeentewet.  

 

Beide heren zullen de belofte uitspreken.   

 

Alvorens hun functie te kunnen uitoefenen, leggen de leden 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!» 

 

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).  

 

Ondersteuning rekenkamercommissie 

De afgelopen jaren heeft de Rekenkamercommissie de secretariële ondersteuning vanwege 

personele krapte op de griffie zelf uitgevoerd. De gemeenteraad heeft op 2 maart 2020 

besloten de griffieformatie uit te breiden. Nu de Rekenkamercommissie ook compleet is, 

wordt per 1 januari 2020 de secretariële ondersteuning weer verzorgd vanuit de griffie.   

FINANCIËN  Dit voorstel heeft geen financiële consequenties.  

DUURZAAMHEID  Nvt. 
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Datum: 8 december 2020 

 

De Rekenkamercommissie Koggenland . 

ALTERNATIEVE 

MOGELIJKHEDEN 

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

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

rekenkamercommissie Koggenland. 

PACT VAN 

WESTFRIESLAND 

 Nvt.  

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. CV de heer mr. drs. A. (Arjan) Kok RA (Vertrouwelijk ter inzage voor raadsleden)  

2. CV de heer J.P.B.( Jurre) Terhorst MSc (Vertrouwelijk ter inzage voor raadsleden) 

3. Vastgesteld functieprofiel externe leden RKC, d.d. 2 november 2020 

   


