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Aan de raad
Inleiding en probleemstelling
Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 hebben de gemeenteraden
van Beemster en Zeevang nieuwe leden benoemd voor de vertegenwoordiging in de
gezamenlijke rekenkamercommissie van Beemster, GraftDe Rijp, Schermer en Zeevang.
Deze benoemingen hebben niet plaatsgevonden bij GraftDe Rijp en Schermer omdat in die
gemeenten geen verkiezingen zijn gehouden in verband met de komende fusie met Alkmaar.
Deze benoemingen moeten door alle 4 de gemeenteraden worden bekrachtigd.
Oplossingsrichting
Dit voorstel voorziet in een bekrachtiging van de nieuwe samenstelling van de
rekenkamercommissie.
Zoals eerder afgesproken tussen de gemeenten gelden de benoemingen tot 1 januari 2015.
Per die datum wordt de rekenkamercommissie in deze vorm opgeheven. Elke gemeente zal
individueel (moeten) bepalen in welke vorm deze functie wordt voortgezet per 1 januari 2015.
Daarvoor zal in elke gemeente individueel separaat een voorstel worden gedaan.
Door de raden van Beemster en Zeevang zijn de volgende leden voor benoeming voorgedragen:
Beemster : de heren G.J.M. Groot en L.J.M. Schagen.
Zeevang : mevrouw T.M.C. van den Heuvel en de heer A. Waaksma.
Voor de gemeenten GraftDe Rijp en Schermer is de vertegenwoordiging ongewijzigd. Dit zijn:
GraftDe Rijp : mevrouw A.G. van Meerten en de heer D. van der Goot.
Schermer : de heren J.C. Hagens en M. Kalverboer.
Meetbare doelstelling
Nvt
Financiële consequenties
Het gevraagde besluit brengt geen wijziging in de bestaande kosten voor deze functie.
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Overige consequenties
Geen.
Monitoring evaluatie
Nvt.
Voorgesteld besluit
Wij stellen u voor de in het voorstel genoemde personen van de andere gemeenten, tot 1 januari
2015 te benoemen tot leden van de rekenkamercommissie van Beemster, GraftDe Rijp,
Schermer en Zeevang.

Communicatie/Participatie
De benoemde leden krijgen na de besluitvorming individueel schriftelijk bericht van de
benoeming.
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