
Raadsvoorstel

Datum raadsvergadering : 16 april 2020
Volgnummer :

Onderwerp : benoeming voorzitter rekenkamercommissie

Voorgestelde beslissing:

1. De heer Arend Kloosterman uit Doetinchem met ingang van 1 april 2020 tot 16 maart 2022 te benoemen 
als lid/voorzitter van de rekenkamercommissie Oude IJsselstreek.

Aanleiding
De gemeenteraad besloot op 27 juni 2019 om de wettelijk verplichte rekenkamerfunctie in te vullen in de 
vorm van een rekenkamercommissie met vier interne leden en één extern lid/voorzitter. Als basis daarvoor is 
de “Verordening op de Rekenkamer 2019” vastgesteld. Daarbij is tevens besloten om de griffier te verzoeken 
om een werving te starten voor een voorzitter van de rekenkamercommissie, de auditcommissie te 
verzoeken om de selectie te doen en daarover de commissie AFE te adviseren waarna de raad tot 
benoeming kan overgaan. Ter uitvoering van deze besluiten wordt het externe lid/voorzitter voor benoeming 
voorgedragen.
Werving
De griffier heeft de profielschets opgesteld en ter goedkeuring voorgelegd aan de auditcommissie. De 
vacature is geplaatst op de websites van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & 
Rekenkamercommissies, Werken in Gelderland en de website van de gemeente Oude IJsselstreek. Dit 
leverde acht sollicitaties op.
Selectie
De auditcommissie heeft drie kandidaten uitgenodigd, waarvan het curriculum vitae het beste aansloot op de 
profielschets. Na de sollicitatiegesprekken met een afvaardiging van de auditcommissie is unaniem besloten 
om aan de commissie AFE te adviseren om bovengenoemde voor benoeming voor te dragen.  

Wat wordt met beslissing bereikt
 Met de benoeming van dit lid/voorzitter van de rekenkamercommissie wordt een stap gezet in de 

richting van de wettelijke verplichting tot het hebben van een rekenkamerfunctie.

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)
1. De benoemingsperiode is gelijk aan een raadsperiode.

In de Verordening op de Rekenkamer 2019 is opgenomen dat de voorzitter wordt benoemd voor een 
periode van vier jaar. In de vacaturetekst is opgenomen dat deze benoeming voor een periode tot 
het einde van de huidige raadsperiode (maart 2022) is, met de mogelijkheid tot herbenoeming voor 
nog een raadsperiode van 4 jaar. Hiermee is de benoemingsperiode gelijk aan die van de overige 
leden. (Her)benoeming van de leden en lid/voorzitter is in maart 2022 aan de gemeenteraad in de 
volgende raadsperiode.  

Kanttekeningen
a. De raad zal de vier overige leden moeten benoemen om geheel aan de wettelijke verplichting tot het  

hebben van een rekenkamerfunctie te voldoen.
Bovengenoemde voorzitter kan de gemeenteraad helpen bij het vormen van een profielschets van 
de vier te benoemen overige leden (zijnde raadsleden of fractieassistenten), waarvan twee de 
coalitie vertegenwoordigen en twee de oppositie.  

Kosten, baten, dekking
De vergoeding voor de voorzitter bedraagt €300 netto per maand, exclusief reiskosten. De verwachte 
tijdsinvestering bedraagt één dagdeel per week. De vergoeding komt ten laste van het jaarlijkse budget van 
de rekenkamercommissie.

Uitvoering
Nadat de raad heeft ingestemd met de benoeming, zal de benoemde voorzitter de eed of de belofte 
afleggen. De benoeming zal door middel van een bericht op de raadspagina worden gecommuniceerd.

Planning



 Advies auditcommissie aan commissie AFE op 9 maart 2020;
 Advies (kandidaat)voorzitter aan fracties over profielschets leden rekenkamercommissie (indien 

mogelijk in kennismakingsbijeenkomst voorafgaand aan de raadsvergadering;
 Besluitvorming in gemeenteraad op 26 maart 2020;
 Besluitvorming over benoeming overige leden in gemeenteraad op 23 april 2020;

Evaluatie
De auditcommissie evalueert in 2021 het functioneren van de rekenkamercommissie, evenals het 
beschikbare budget. 

Personeel
Voor ambtelijke ondersteuning vanuit de griffie is binnen de huidige formatie een raadsadviseur voor twee 
uur per week beschikbaar.

Bijlagen (openbaar):
- Verordening op de rekenkamer 2019
- Vacaturetekst

Bijlagen voor raads- en commissieleden ter inzage griffier
- Sollicitatiebrief (inclusief cv) van de voorgedragen kandidaat

Namens de auditcommissie,

M.B.J. Looman J. Spronk
Griffier Voorzitter

Raadsvergadering d.d. 16 april 2020

□ conform voorstel

□ zonder hoofdelijke stemming

□ met algemene stemmen

□ …… stemmen voor …… stemmen tegen

□ aangenomen

□ aangenomen met amendement ……….

□ aangehouden

□ verworpen

□ ter vergadering uitgereikt bij agendapunt ………

□ in handen B&W gesteld

□ opmerkingen/toezeggingen: ……………………….

□ …………………………………………………………


