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Onderwerp: 

Benoemen voorzitter rekenkamercommissie Purmerend en Beemster 

Samenvatting: 

Op 1 mei 2021 loopt de tweede termijn af van de voorzitter van de rekenkamercommissie van 

Purmerend en Beemster, de heer Bell. Op dit moment wordt in een gezamenlijke werkgroep 

van raadsleden uit Purmerend en Beemster samen met de griffie gewerkt aan een nieuwe 

structuur voor de toekomstige rekenkamer. In de tijdelijke situatie wordt de raden voorgesteld 

de huidige vicevoorzitter van de rekenkamercommissie, mevrouw Zewuster, te benoemen als 

voorzitter. 

 

  



 
 

Registratienummer: 1545334 

Onderwerp: benoemen voorzitter rekenkamercommissie 

 

blz. 2 van 2 

 Middenbeemster, 9 april 2021 

 

 Aan de gemeenteraad van Beemster, 

 

Inleiding, probleemstelling en voorstel: 

Op 1 mei 2021 loopt de tweede termijn van zes jaar van de heer Bell, voorzitter van de 

rekenkamercommissie van Purmerend en Beemster, af. In totaal heeft hij zich 12 jaar als 

voorzitter van de rekenkamercommissie ingezet. Conform artikel 4 lid 2 van de verordening 

rekenkamercommissie Purmerend en Beemster 2018 is herbenoeming niet meer mogelijk. 

 

In het najaar van 2020 zijn beide raden geïnformeerd over de gevolgen van de wet 

versterking decentrale rekenkamers en is besloten een werkgroep op te zetten met 

raadsleden uit beide gemeenten om na te denken over een nieuwe opzet. Het streven is om 

de structuur van de nieuwe rekenkamer gereed te hebben voor de bestuurlijke fusie.  

 

Voor de tijdelijke situatie wordt – in goed overleg met de rekenkamercommissie – voorgesteld 

om de huidige vicevoorzitter van de rekenkamercommissie, mevrouw Zewuster, te benoemen 

als voorzitter. Zij zal deze termijn maximaal één jaar mogen vervullen, omdat dan haar 

tweede termijn van zes jaar afloopt.  

 

Het lijkt binnen deze periode haalbaar om besluitvorming voor een nieuwe structuur voor de 

rekenkamer afgerond te hebben. Op het moment dat de raden een besluit over het opzetten 

van een nieuwe rekenkamer hebben genomen, komt de huidige verordening van de 

rekenkamercommissie uit 2018 te vervallen en zal daarmee ook de termijn van de tijdelijk 

voorzitter automatisch beëindigd zijn.   

 

Dit voorstel wordt zo ook gedaan aan de gemeenteraad van Purmerend.  

Voorstel: 

Mevrouw M.C. Zewuster per 1 mei 2021 te benoemen tot voorzitter van de 

rekenkamercommissie Purmerend en Beemster. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage: raadsbesluit 

De voorzitter en de griffier van de raad, 
 
 

 
 
 
 

H.C. Heerschop 

voorzitter 

M. Timmerman, 

griffier 
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De raad van de gemeente Beemster, 

 

gelezen het voorstel van de voorzitter en griffier van de raad d.d. 9 april 2021, 

 

gelet op de verordening van de rekenkamercommissie Purmerend en Beemster 2018, 

 

 

B E S L U I T: 

 

 

Mevrouw M.C. Zewuster per 1 mei 2021 te benoemen tot voorzitter van de 

rekenkamercommissie Purmerend en Beemster. 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering 

van de raad d.d. 20 april 2021 

 

 

 

 

 

 

H.C. Heerschop  

voorzitter   

M. Timmerman 

griffier 

 


