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De raad besluit: 

Mevrouw mr. M.B. (Maud) Winthagen te Woerden en de heer drs. T. (Tim) van de Poppe te Hoofddorp 
per 1-5-2015 te benoemen als leden van de Rekenkamercommissie Woerden. 

Inleiding: 

Door de ontslagname van de heren Breedveld en Beumers zijn twee vacatures in de 
Rekenkamercommissie Woerden ontstaan. In het Presidium zijn procedurele afspraken gemaakt 
over de werving van de nieuwe leden. Dit voorstel voorziet in het benoemen van mevrouw 
Winthagen en de heer Van de Poppe als nieuwe leden van de Rekenkamercommissie Woerden. 
Hun lidmaatschap gaat met ingang van 1 mei 2015 in. 

De bevoegdheid van de raad komt voort uit de volgende wet- en/of regelgeving: 

De raad benoemt en ontslaat de leden van de rekenkamercommissie. Dit vloeit voort uit artikel 81 oa 
van de Gemeentewet en artikel 3 van de verordening op de Rekenkamercommissie. 

Beoogd effect: 

Het aanvullen van de Rekenkamercommissie Woerden, zodat deze weer bestaat uit vijf externe 
leden. 

Argumenten: 

Het is wenselijk dat de Rekenkamercommissie Woerden weer bestaat uit vijf externe leden. Om de 
twee ontstane vacatures in te vullen is gekeken naar kandidaten met een bestuurlijk-juridische en 
financieel-economische achtergrond. Tevens is gekeken op welke wijze de nieuwe leden een 
toegevoegde waarde hebben in het bestaande team van de Rekenkamercommissie. 
De selectiecommissie, bestaande uit drie raadsleden, de griffier, twee leden van de 
Rekenkamercommissie en de secretaris/onderzoeker van de Rekenkamercommissie is van oordeel 
dat mevrouw Winthagen en de heer Van de Poppe het best aan het profiel en de gestelde eisen 
voldoen. 
Het Presidium stelt daarom voor om hen per 1 mei 2015 te benoemen tot leden van de 
Rekenkamercommissie. 



Kanttekeningen: 

Niet van toepassing. 

Financiën: 

Er zijn geen financiële consequenties aan dit voorstel verbonden. De maandelijkse tegemoetkoming 
die leden van de rekenkamercommissie ontvangen zijn in de begroting opgenomen. 

Uitvoering: 

Vanuit de griffie worden de noodzakelijke administratieve handelingen gecoördineerd. 

Communicatie: 

De website wordt daar waar nodig geactualiseerd. 

Samenhang met eerdere besluitvorming: 

Raadsbesluit dd 26 maart 2015 inzake ontslagverlening leden Breedveld en Beumers van de 
Rekenkamercommissie Woerden 

Bijlagen: 

De CV's van mevrouw Winthagen en de heer Van de Poppe liggen op de griffie ter inzage. 
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