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Raadsvoorstel2013/14627 

Onderwerp Benoeming voorzitter Rekenkamercommissie (RKC) 

Portefeuillehouder geen 
Steller M.L. Rosdorff 

Collegevergadering 

Raadsvergadering 25 april2013 

1. Samenvatting 

Wat willen we bereiken? 
Doelstelling van dit raadsvoorstel is U een voorstel te doen voor het benoemen van een 

voorzitter van de rekenkamercommissie (RKC) per 1 mei 2013. 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
Voorzitter de heer M. Mekel heeft in individuele gesprekken met de zittende RKC-Ieden 

geïnventariseerd hoe zij het voorzitterschap per 1 mei 2013 ingevuld zien. Op grond van 

deze gesprekken heeft de RKC besloten mevrouw M.J.H.A Deckers aan de gemeenteraad 

voor te dragen voor benoeming in de functie van voorzitter. 

Wat mag het kosten? 
Aan de benoeming van de voorzitter zijn geen kosten verbonden. 

Wie is daarvoor verantwoordelijk? 
De Verordening Gemeentelijke Rekenkamercommissie schrijft voor dat de RKC de voorzitter 

voor benoeming aan de Raad voordraagt (artikel 4, tweede lid, onder c). 

Wanneer en hoe zal de raad over de voortgang worden geïnformeerd? 
RKC-Ieden, waaronder de voorzitter, worden benoemd voor een periode van drie jaar, 

waarna zij eenmaal herbenoemd kunnen worden door de Raad. 

Overige relevante informatie 
De RKC is een onafhankelijke commissie die onderzoek uitvoert naar de rechtmatigheid, 

doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur. De 

RKC stelt zich tot doel de raad te ondersteunen bij zijn kaderstellende en controlerende 

taken. 
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2. Voorstel 

Conform de Verordening Gemeentelijke Rekenkamercommissie artikel 4, tweede lid, onder 

c, stelt de RKC u voor: 

Te benoemen als voorzitter van de RKC per 1 mei 2013 mevrouw M.J.H.A. Deckers, 

woonachtig te Hoofddorp. 

3. Uitwerking 

Wat willen we bereiken? 
Voorzitter de heer A. Reinders heeft per 1 november 2012 na voltooiing van zijn tweede en 

laatste termijn als lid van de RKC afscheid genomen. Per 1 december 2012 heeft de raad de 

heer M. Mekel tot voorzitter van de RKC benoemd. De heer Mekel zal op 1 mei 2013 zijn 

tweede en laatste termijn voltooien en terugtreden. De RKC draagt per deze datum mevrouw 

M.J.H.A. Deckers aan de raad voor als voorzitter. 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
Voorzitter de heer M. Mekel heeft in individuele gesprekken met de zittende RKC leden 

geïnventariseerd hoe zij het voorzitterschap per 1 mei 2013 ingevuld zien. Op grond van 

deze gesprekken heeft de RKC besloten mevrouw M.J.H.A Deckers aan de gemeenteraad 

voor te dragen voor benoeming in de functie van voorzitter. 

Mevrouw Deckers is strategisch adviseur Beleid en Financiën bij de gemeente Almere. Ze 

heeft onderzoekservaring opgedaan bij beleidsadviserend onderzoeksbureau Cebeon. 
Mevrouw Deckers woont{n Hoofddorp. Het CV van de beoogd voorzitter ligt ter inzage bij de 

raadsgriffie. 

Wat mag het kosten? 
Aan de benoeming van de voorzitter zijn geen kosten verbonden. De vergoeding van een 

voorzitter wordt bekostigd uit het budget van de RKC. 

Wie is daarvoor verantwoordelijk? 
De Verordening Gemeentelijke Rekenkamercommissie schrijft voor dat de RKC de voorzitter 

voor benoeming aan de Raad voordraagt (artikel 4, tweede lid, onder c). 

Wanneer en hoe zal de raad over de voortgang worden geïnformeerd? 
De benoemingstermijn voor RKC-Ieden, waaronder de voorzitter, bedraagt volgens de 

Verordening Gemeentelijke Rekenkamercommissie, artikel 4, eerste lid, drie jaar. Zij kunnen 

maximaal twee keer worden benoemd. Mevrouw Deckers is per 1 december 2012 benoemd 

als lid van de RKC. Zij kan door de raad maximaal één keer worden herbenoemd, als lid en 

eventueel als voorzitter. 
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Overige relevante informatie 
De RKC voert onderzoek uit naar rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van het 

door het gemeentebestuur gevoerde bestuur. De RKC kan ook onderzoek doen bij 

instellingen waarvan de activiteiten geheel of in belangrijke mate door de gemeente worden 

bekostigd. Verder draagt zij zorg voor de uitvoering van de onderzoeken en rapportage. De 

RKC heeft niet tot taak de jaarrekening te controleren, zoals bedoeld in artikel213, tweede 

lid, van de Gemeentewet. De RKC wordt gevormd door vijf externe leden. Ten behoeve van 

de continuïteit van de werkzaamheden kan de RKC tijdelijk en voor de duur van zes 

maanden uit zes leden bestaan. De RKC overlegt minimaal eenmaal per kwartaal met een 

klankbordgroep afkomstig uit de raad. De vijf raadsleden in de klankbordgroep zijn door de 

raad benoemd. 
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