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Indiener: Adviescommissie benoeming leden rekenkamercommissie 

Datum:  5 juli 2019 

Portefeuillehouder(s):  de heer V.J.H. Molkenboer 

Portefeuille(s): Raadsaangelegenheden 

Contactpersoon:  L. van Beek 

Tel.nr.: 8787 E-mailadres: beek.l@woerden.nl 

 

Onderwerp:  

 

Benoeming leden Rekenkamercommissie 

 

Samenvatting: 

Op 4 april 2019 heeft de gemeenteraad besloten om de rekenkamerfunctie te continueren als 

rekenkamercommissie bestaande uit drie externe leden, onder wie een voorzitter. Daarbij werden de 

voorzitter van het presidium en de nestor van de raad benoemd als adviescommissie die de 

benoeming van de leden voorbereidt.  

De adviescommissie draagt voor benoeming voor: de heer W. Blok en de heer G.M.L.M. Wever als 

lid en de heer S.H. Dijk als lid en voorzitter van de Rekenkamercommissie Woerden.  

 

 

Gevraagd besluit: 

1. De heer W. Blok, de heer G.M.L.M. Wever en de heer S.H. Dijk per 01-09-2019 te benoemen 

als lid van de Rekenkamercommissie Woerden. 

2. De heer S.H. Dijk per 01-09-2019 te benoemen als voorzitter van de Rekenkamercommissie 

Woerden. 

 

Inleiding  

Waarom wordt dit voorstel nu voorgelegd? 

In de vergadering van 19 december 2018 heeft de gemeenteraad het lidmaatschap van vier leden 

van de rekenkamercommissie op eigen verzoek beëindigd en één lid ontslagen. De raad heeft het 

presidium opgedragen in het eerste kwartaal van 2019 een voorstel aan te bieden inzake de wijze 

waarop invulling zal worden gegeven aan de rekenkamerfunctie voor Woerden. Dit heeft 

geresulteerd in het besluit van 4 april 2019 om de rekenkamercommissie te continueren met drie in 

plaats van vijf externe leden. Met voorliggend raadsvoorstel wordt invulling gegeven aan de 

benoeming van de leden.  

 

Wat willen we bereiken? 

Na een lange periode van een niet-operationele rekenkamercommissie invulling geven aan de 

rekenkamerfunctie.  
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Wat gaan we daarvoor doen? 

De adviescommissie heeft het profiel voor de leden en de voorzitter vastgesteld. De vacature voor 

twee leden en een voorzitter voor de rekenkamercommissie heeft van 3 tot en met 26 mei in 

daarvoor geëigende media gestaan (de websites www.woerden.nl, gemeenteraad.woerden.nl, 

www.nvrr.nl, Binnenlands Bestuur en Gemeentebanen, de zaterdageditie van het AD en de 

Woerdense Courant). Binnen de reactietermijn hebben in totaal 37 kandidaten gereageerd.  

De adviescommissie heeft 9 kandidaten uitgenodigd voor een online assessment op 

persoonskenmerken, teamrollen en teambijdragen. Van deze 9 kandidaten heeft de advies-

commissie 6 kandidaten uitgenodigd voor een gesprek. In de gesprekken is expliciet aandacht 

besteed aan deskundigheidsbevordering (commitment voor het volgen van cursussen en het 

deelnemen aan activiteiten met andere rekenkamer(commissie)s), de onderlinge samenwerking 

tussen de leden, de voorzitter en de secretaris en het lidmaatschap van maximaal 1 andere 

rekenkamer(commissie). Daarnaast is expliciet uitgesproken dat leden van de rekenkamer-

commissie niet zelf (tegen betaling) onderzoek uitvoeren. 

 

Argumenten 

 

De adviescommissie kiest voor een ervaren en stabiele rekenkamercommissie 

In de selectie heeft de adviescommissie ervaring en stabiliteit zwaar laten wegen. Op basis daarvan 

acht de adviescommissie de drie voorgedragen kandidaten geschikt om met elkaar samen te werken 

in de Rekenkamercommissie Woerden.  

 

Kanttekeningen, risico’s en alternatieven 

 

Het lidmaatschap van de tweede rekenkamercommissie eindigt in november 2019 

De adviescommissie heeft in het profiel opgenomen dat de leden en de voorzitter van maximaal 1 

andere rekenkamer(commissie) lid zijn. Op dit moment is de heer Dijk lid van een rekenkamer-

commissie en voorzitter van een tweede rekenkamercommissie. Het lidmaatschap van 1 

rekenkamercommissie eindigt in november 2019. 

 

Financiële gevolgen van het voorgestelde besluit 

De maandelijkse tegemoetkoming die de leden van de rekenkamercommissie ontvangen is in de 

begroting opgenomen. 

 

Communicatie 

De website van de gemeenteraad zal waar nodig worden geactualiseerd. 

 

Vervolgproces 

 

Vanuit de griffie worden de noodzakelijke administratieve handelingen gecoördineerd.  

De leden van de rekenkamercommissie zullen invulling gaan geven aan de taken van de 

rekenkamercommissie. Ten behoeve van een vlotte start zullen de leden een inwerkprogramma 

volgen, waarin zij nader zullen kennismaken met de gemeente Woerden en met elkaar.  

 

Bevoegdheid raad: 

 

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. 
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Bijlagen: 

De cv’s van de drie kandidaten liggen vertrouwelijk ter inzage bij de griffier. 

 

 

De indiener: Adviescommissie benoeming leden rekenkamercommissie 

  

 

De griffier 

 

 

 

drs. M.J.W. Tobeas 

De leden 

 

 

 

H.A. van Assem  

M.L.A. Hollemans 

 

 


