
Raadsvoorstel en ontwerpbesluit

Registratienummer: 1488255

Datum voorstel

Commissie

10 september 2019 Portefeuillehouder: Van Beek

Gemeenteraad: 24 september 2Q19

Samenvatting:
De rekenkamercommissie stelt voor om het extern lid mevrouw A. de Leeuw te herbenoemen

als (extern) lid van de commissie voor een periode van 6 jaar, ingaande op 1 oktober 2019.
Conform artikel 4lid2 van de verordening rekenkamercommissie Purmerend en Beemster
bestaat de commissie uit zeven leden, waarvan vier externe leden en drie interne leden

(raadsleden). De externe leden worden op voordracht van de rekenkamercommissie bij

eensluidend besluit door de gemeenteraden van Purmerend en Beemster benoemd voor een

vastgestelde periode van 6 jaar. Externe leden kunnen maximaal één keer worden

herbenoemd.

Onderuverp:
Voorstel herbenoeming lid rekenkamercommissie Purmerend en Beemster



Registratien ummer: 1 488255
Ondenuerp: herbenoeming (extern) lid rekenkamercommissie Purmerend-Beemster

Middenbeemster, 10 september 2019

Aan de gemeenteraad van Beemster,

lnleiding en achtergrond
ln de verordening van de rekenkamercommissie van Purmerend en Beemster 2018, welke na

de laatste gemeenteraadsverkiezingen is vastgesteld door de raad, is het aantal interne en

externe leden verkleind. Het aantal interne leden is teruggebracht van vijf naar vier, het aantal

interne leden (raadsleden) is teruggebracht van vier naar drie. Deze verkleining was op

verzoek van de rekenkamercommissie zelf.

Bij de interne leden is de verkleining direct na de verkiezingen geëffectueerd. ln de loop van

2018 heeft één van de externe leden (de heer Res) de rekenkamercommissie verlaten na

afloop van de termijn van 6 jaar. Via natuurlijk verloop is de omvang van de

rekenkamercommissie daarmee in 2018 teruggebracht naar het gewenste niveau.

Doordat de termijn van een ander extern lid van de rekenkamercommissie, mevrouw A. de

Leeuw, inmiddels ook is verstreken heeft de rekenkamercommissie zich de vraag gesteld of
zij kiest voor herbenoeming of via een openbare sollicitatieprocedure op zoek wil gaan naar

een nieuw extern lid.

Oplossingsrichtingen
De rekenkamercommissie heeft voorkeur voor de optie van herbenoeming. ln de vergadering

van de rekenkamercommissie van 28 augustus 2019 is besloten om mevrouw De Leeuw

opnieuw voor te dragen als lid van de rekenkamercommissie en de beide raden te verzoeken

om hiermee in te stemmen. De belangrijkste afwegingen zijn de ervaring die zij inmiddels

heeft opgedaan als lid van de rekenkamercommissie, het feit dat zij op dit moment als enige

lid een sterke juridische achtergrond heeft en de positieve motivatie om haar inzet voor
Purmerend en Beemster te willen continueren.

Dit voorstel ligt b¡ Beemster voor in de raadsvergadering van 24 september en bij Purmerend

in de raadsvergadering van 26 september.

Meetbare doelstel lingen
N.v.t.

Financiële consequenties
Venryerkt in reguliere begroting.

Gommunicatie
Toezending raadsbesluit.
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Monitoring / evaluatie
N.v.t.

Voorstel:

Mevrouw A. de Leeuw herbenoemen tot (extern) lid van de rekenkamercommissie
Purmerend-Beemster.

A.J.M. van Beek
voorzitter

Bijlage:
- raadsbesluit

presidiu
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De raad van de gemeente Beemster,

gelezen het voorstel van het raadspresidium d.d. 10 september 2019,

gelet op artikel 4,lid 2 van de verordening rekenkamercommissie Purmerend-Beemster 2018;

BESLUIT:

mevrouw A. de Leeuw te herbenoemen tot (extern) lid van de rekenkamercommissie
Purmerend-Beemster.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad d.d. 24 september 2019

A.J.M. van Beek
voorzitter

M. Timmerman
griffier


