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Onderwerp: benoeming lid Rekenkamercommissie Woerden 

De raad besluit: 

Mevrouw mr. drs. D. (Doreen) Wilbers per 1-4-2015 te benoemen als lid van de 
Rekenkamercommissie Woerden 

Inleiding: 

Bij brief van 15 november 2014 heeft de heer Bukkems uw raad verzocht hem per 1 januari 2015 te 
ontslaan als lid van de Rekenkamercommissie Woerden. In het Presidiumoverleg van 16 december 
2014 zijn afspraken gemaakt over de werving van een nieuw lid. Dit voorstel voorziet in het 
benoemen van mevrouw Doreen Wilbers als nieuw lid van de Rekenkamercommissie Woerden. 
Haar lidmaatschap gaat met ingang van 1 april 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 (op den duur) weer bestaat uit 
vijf externe leden. 

Argumenten: 

Het is wenselijk dat de Rekenkamercommissie Woerden zo snel als mogelijk (zonder de 
zorgvuldigheid teniet te doen) weer bestaat uit vijf externe leden. Begin dit jaar heeft in de daarvoor 
geëigende media (website, AD Groene Hart, Woerdense Courant, BinnenlandsBestuur) een 
vacature lid Rekenkamercommissie gestaan. Daarop hebben binnen de reactietermijn 57 kandidaten 
gereageerd. Een aantal van hen zijn door de selectiecommissie (drie raadsleden, voorzitter RKC, 
ambtelijk secretaris/onderzoeker RKC en griffier) uitgenodigd voor een gesprek. Mevrouw Doreen 
Wilbers is de meest geschikte kandidaat gebleken. Het Presidium stelt voor om haar per 1 april 2015 
te benoemen tot lid 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 d.d. 17 december 2014 (14R.00570) inzake ontslagverlening de heer Bukkems als lid 
van de Rekenkamercommissie Woerden. 

Bijlagen: 

Het CV van mevrouw Doreen Wilbers ligt ter inzage op de griffie. 
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