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1. Samenvatting 
 
Wat willen we bereiken? 
Op 2 november heeft de heer A.J.H.T.H. Reinders, voorzitter van de Rekenkamercommissie 
(RKC) zijn tweede en laatste termijn als lid van de RKC voltooid. Voor de invulling van de 
functie van voorzitter zal extern een nieuwe voorzitter worden geworven. Na overleg met de 
klankbordgroep uit Uw Raad geeft de RKC er de voorkeur aan de beoogde voorzitter reeds 
per 1 augustus 2012 te benoemen, zodat de huidige voorzitter voldoende tijd en gelegenheid 
heeft om zijn taken aan de nieuwe voorzitter over te dragen. Dit betekent concreet dat de 
RKC tijdelijk uit 6 leden zal bestaan. Om dit mogelijk te maken, is een aanpassing van de 
Verordening Gemeentelijke Rekenkamercommissie 2011 nodig.  
 
Wat gaan we daarvoor doen? 
Met dit raadsvoorstel stellen wij u voor de Verordening Gemeentelijke 
Rekenkamercommissie 2012, waarin deze aanpassing is aangebracht, vast te stellen en de 
Verordening Gemeentelijke Rekenkamercommissie 2011 in te trekken. Wij streven ernaar in 
de raadsvergadering van 28 juni 2012 een nieuwe beoogde voorzitter aan u voor te dragen 
voor benoeming per 1 augustus 2012. De aanpassing van de verordening maakt dit 
mogelijk. 
 
Wat mag het kosten? 
Er zijn, binnen de reguliere ondersteuning van de gemeenteraad door de griffie, geen extra 
kosten verbonden aan het wijzigen van de verordening RKC. Binnen de begroting van de 
RKC is geanticipeerd op een tijdelijk lidmaatschap van een extra lid en mogelijke kosten 
verbonden aan de werving en selectieprocedure. 
 
Wie is daarvoor verantwoordelijk? 
Het vaststellen en intrekken van de Verordening Gemeentelijke Rekenkamercommissie is 
een bevoegdheid van Uw Raad. 
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Wanneer en hoe zal de raad over de voortgang worden  geïnformeerd? 
Uw beslissing omtrent het vaststellen van de Verordening Gemeentelijke 
Rekenkamercommissie 2012 en het intrekken van de Verordening 2011, wordt gepubliceerd 
in Informeer. 
 
 
2. Voorstel 
Op grond van het voorgaande stelt de voorzitter van de Raad voor om: 
 
- De Verordening Gemeentelijke Rekenkamercommissie 2012 vast te stellen. 
- De Verordening Gemeentelijke Rekenkamercommissie 2011 in te trekken. 
 
 
Overige relevante informatie 
De eerste Verordening Gemeentelijke Rekenkamercommissie is op 1 november 2006 van 
kracht geworden. Op 6 januari 2011 is naar aanleiding van de evaluatie 
Rekenkamercommissie een gewijzigde verordening vastgesteld en is de verordening uit 
2006 ingetrokken. Met het vaststellen en van kracht worden van de gewijzigde verordening 
op 10 mei 2012 wordt de verordening 2011 ingetrokken. 
 
 
4. Ondertekening 
 
de griffier, 
 
 
 
J. van der Rhee B.Ha 

de voorzitter van de 
gemeenteraad, 
 
 
drs. Th.L.N. Weterings 
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Thema Bestuurszaken  

Indiener drs. Th.L.N. Weterings 

Steller M. Rosdorff 

Verzoek portefeuillehouder De Raad voor te stellen dit raadsvoorstel ter besluitvorming te 
agenderen. 

Beslispunten voor de raad - De Verordening Gemeentelijke Rekenkamercommissie 2012 vast te 
stellen. 
- De Verordening Gemeentelijke Rekenkamercommissie 2011 in te 
trekken. 

Overwegingen m.b.t. proces 
(deadline) 

 

 
 

Historie:  
•Vaststellen Verordening Gemeentelijke Rekenkamercommissie 2006 (Raadsvoorstel 2006/110082) 
•Vaststellen Verordening Gemeentelijke Rekenkamercommissie 2011 (Raadsvoorstel 2010.0055871) 
•Vaststellen Verordening Gemeentelijke Rekenkamercommissie 2012 (Raadsvoorstel 2012.28812) 

 
 
Planning proces (In te vullen door de Griffie) 

Thema: 

Stap Datum Doel Gewenste rol college 

Stemming  10-05-2012   
    
    

 
 
 


