
MEMO 
 

Onderwerp  : Samenstelling Rekenkamercommissie Koggenland 

Van  : Rekenkamercommissie Koggenland 

Aan  : Gemeenteraad Koggenland 

Datum  : 15 april 2022 

 

 

Zoals u via het schrijven van dhr. Wokke heeft vernomen, is hij op 25 maart j.l. gestopt als voorzitter 

en lid van de Rekenkamercommissie (RKC). Door het aflopen van de raadstermijn op 29 maart j.l. is 

ook, conform de verordening, automatisch het lidmaatschap van de interne leden van de RKC gestopt. 

Hierdoor is de samenstelling van de RKC dus op meerdere manieren in dezelfde periode veranderd. 

Via deze memo informeren wij u over de gevolgen en de trajecten die doorlopen gaan worden. 

 

Voorzitterschap 

Conform art. 4 lid 2 van de verordening Rekenkamercommissie 2020 is er een waarnemend voorzitter 

sinds 26 maart j.l., te weten dhr. J. Terhorst die al extern lid van de RKC was. Hij heeft zich bereid 

gesteld om het reguliere voorzitterschap op zich te nemen. De RKC is voorstander van de omzetting 

van zijn waarnemend voorzitterschap naar het reguliere voorzitterschap. Binnenkort zal deze 

omzetting aan u als raad voorgelegd worden, gelijktijdig met het benoemen van de nieuwe interne 

leden. 

 

Vacature extern lid 

De RKC is door het vertrek van dhr. Wokke teruggegaan van drie naar twee onderzoekers. Het werken 

met drie onderzoekers heeft voordelen, daarom zal de RKC de voorbereidingen gaan treffen om een 

vacature uit te zetten voor een nieuw extern lid. Wanneer hiervoor vervolgens een geschikt persoon 

gevonden wordt, zal de benoeming aan u als raad voorgelegd worden conform art. 3 lid 2 van de 

verordening. 

 

Vacatures interne leden 

Conform art. 3 lid 1 van de verordening is er ruimte voor twee interne leden vanuit de raad, waarbij er 

een verdeling gehanteerd wordt van één lid uit de coalitie en één lid uit de oppositie. Om deze reden 

kan de voordracht voor interne leden pas plaatsvinden vanaf het moment dat de formatie van een 

nieuwe coalitie afgerond is. De voordracht van de interne leden zal worden voorbereid door de RKC, 

zodat invulling kan worden gegeven aan de bepaling ‘waarbij een advies van de rekenkamercommissie 

is meegewogen’ conform art. 3 lid 2 van de verordening. 

 


