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Raadsvoorstel 

Datum raadsvergadering : 15 december 2022 

Zaaknummer :  

Onderwerp: : Benoeming leden rekenkamercommissie Oude IJsselstreek  

 

De raad wordt voorgesteld 

1. De heer H.W.M. van Rooijen per 1 januari 2023 te benoemen als lid van de rekenkamercommissie 
Oude IJsselstreek tot 1 januari 2027. 

2. Mevrouw H. Smits per 1 januari 2023 te benoemen als lid van de rekenkamercommissie Oude IJsselstreek 
tot 1 januari 2027. 

 

Aanleiding 
Met het einde van de raadsperiode 2018-2022 liep ook de benoemingstermijn van de interne leden en van de extern 
voorzitter van de rekenkamercommissie Oude IJsselstreek af. Hierdoor is het nodig opnieuw invulling te geven aan 
de wettelijk verplichte rekenkamerfunctie. De gemeenteraad benoemt en ontslaat de leden van de 
rekenkamercommissie. Dit vloeit voort uit artikel 81oa van de Gemeentewet. 

Wat wordt met beslissing bereikt 

Na een periode van een niet-operationele rekenkamercommissie invulling geven aan de rekenkamerfunctie. 
 

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en) 

Op 29 september 2022 heeft u de heer A. Kloosterman herbenoemd als lid/voorzitter van de rekenkamercommissie 

Oude IJsselstreek. Vervolgens heeft u op 20 oktober 2022 de griffier verzocht de werving te starten voor twee 

externe leden van de rekenkamercommissie Oude IJsselstreek. De selectiecommissie bestond uit drie leden van de 

Auditcommissie, de heer C. Vanderhoeven, de heer T. van Amersfoort, de heer R. Gijbels, de heer J. Spronk (plv. lid) 

en de voorzitter en de ambtelijk secretaris van de rekenkamercommissie.  

De vacature voor twee leden heeft van 2 november t/m 16 november 2022 opengestaan via de websites van: 

www.oude-ijsselstreek.nl, www.werkeningelderland.nl, www.nvrr.nl en verschillende social-mediakanalen. 

Binnen de reactietermijn hebben vijf kandidaten gereageerd. De selectiecommissie heeft twee kandidaten 
uitgenodigd voor een gesprek op 25 november 2022 en dit heeft na consultatie van de auditcommissie geresulteerd 
in een unanieme voordracht van de heer Van Rooijen en mevrouw Smits. 
In de auditcommissie en in de gecombineerde raadscommissie AFE/FL van 28 november 2022 heeft de heer Van 
Amersfoort namens de selectiecommissie een toelichting gegeven op de totstandkoming van de voordracht.  
 
Beide kandidaten hebben te kennen gegeven de benoeming aan te nemen. 
 
De auditcommissie stelt voor in de vacatures te voorzien door de heer Van Rooijen en mevrouw Smits te benoemen 
als lid van de rekenkamercommissie Oude IJsselstreek per 1 januari 2023. 
 
 

Kanttekeningen 

Als gevolg van de wet ‘Versterking decentrale rekenkamers’ zal in 2023 de rekenkamercommissie worden 

omgevormd tot een wettelijk verplichte rekenkamer. Ook het opnieuw benoemen van de leden als lid van de 

rekenkamer hoort daarbij.  

 

http://www.oude-ijsselstreek.nl/
http://www.werkeningelderland.nl/
http://www.nvrr.nl/
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Namens de auditcommissie, 

 

 

M.B.J. Looman   J. Spronk 

Griffier    Voorzitter 

 

 

  

 

 

 

 

Kosten, baten, dekking 
Per lid van de rekenkamercommissie bedraagt de vergoeding € 375 per maand. De tijdsinvestering bedraagt 
gemiddeld één dagdeel per week. De maandelijkse vergoeding en de reiskosten komen ten laste van het jaarlijkse 
budget van de rekenkamercommissie. 
 
 

Uitvoering 

Na benoeming zal de rekenkamercommissie starten met de voorbereiding om per 1 januari 2023 aan de slag te 
kunnen gaan.  
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Raadsvergadering d.d. 15 december 2022 

 

☐ 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 van B&W gesteld 

☐ opmerkingen/toezeggingen………………. 

☐ ………………………………………………. 


