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Onderwerp:  Getrapt aftreden leden rekenkamercommissie 

 

Gevraagd besluit: 

  De benoemingstermijn van de heer R.J. Morée als lid van de Rekenkamercommissie Den Helder te 

verlengen tot 6 maart 2018. 

 

Publiekssamenvatting 

De heren R.J. Morée en K.A.J.E. Kirpensteijn zijn gelijktijdig benoemd en herbenoemd als lid van de 

Rekenkamercommissie Den Helder. Hierdoor loopt hun termijn ook gelijktijdig af op 6 september 2017. In 

verband met de continuïteit van de rekenkamercommissie wordt voorgesteld de leden getrapt te laten aftreden. 

 

Inleiding 

Op 6 september 2011 heeft u de heren Morée en Kirpensteijn benoemd als lid van de rekenkamercommissie 

voor een periode van drie jaar. Vervolgens heeft u hen herbenoemd op 6 september 2014, eveneens voor een 

periode van drie jaar. De ‘Verordening op de Rekenkamercommissie Den Helder 2014’ staat leden toe 
maximaal twee periodes achtereen zitting te hebben in de rekenkamercommissie. 

 

Het feit dat twee leden (de voorzitter en vice-voorzitter), gelijktijdig zijn benoemd en herbenoemd, betekent dat 

zij normaliter ook gelijktijdig zullen aftreden op 6 september 2017. Doordat de rekenkamercommissie op basis 

van voornoemde verordening uit 2014 uit drie (in plaats van zeven) leden bestaat, brengt het vigerende 

benoemingsschema risico’s met zich mee voor de continuïteit van de rekenkamercommissie en de voortgang 
van haar onderzoeken. 

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 
De werkzaamheden van de rekenkamercommissie dragen bij aan de controlerende en kaderstellende taak van 
de gemeenteraad. Het verlengen van de termijn van de heer Morée waarborgt de continuïteit van de 
rekenkamercommissie en voortgang van onderzoeken. 

 

Kader 

U besluit op basis van de “Verordening op de Rekenkamercommissie Den Helder 2014” over benoeming en 

herbenoeming van leden van de rekenkamercommissie. Dit door het presidium opgestelde raadsvoorstel over 

de verlenging van de termijn van de heer Morée wijkt af van de thans geldende verordening. 

 

Argumenten 

U wordt voorgesteld, gezien de genoemde overgangssituatie, eenmalig af te wijken van de ‘Verordening op de 
Rekenkamercommissie Den Helder 2014’ en de tweede termijn van de heer Morée met zes maanden te 

verlengen. De heer Morée blijft dan een halfjaar langer aan als voorzitter. Het overzicht van benoemen, 

herbenoemen en aftreden van leden komt er op basis hiervan als volgt uit te zien: 
 

Naam Benoeming Herbenoeming Aftreden 

drs. R.J. Morée MBA 6 september 2011 6 september 2014 6 maart 2018 

mr. K.A.J.E. Kirpensteijn 6 september 2011 6 september 2014 6 september 2017 

drs. ing. G. Braas 9 juli 2012 9 juli 2015 9 juli 2018 

 

Bovenstaand overzicht laat zien dat op deze manier meer spreiding in het rooster van aftreden is aangebracht. 

Hiermee blijft de continuïteit van de rekenkamercommissie en voortgang van onderzoeken gegarandeerd. 
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Maatschappelijk draagvlak 

Dit voorstel is geen onderwerp voor een referendum, gelet op artikel 2 onder i van de Referendumverordening 

2012, waarin benoemingen van personen zijn uitgesloten. Naar maatschappelijk draagvlak is geen onderzoek 

gedaan. 

 

Financiële consequenties 

Aan dit voorstel zijn geen financiële consequenties verbonden. 

 

Realisatie 
De heer Morée en de rekenkamercommissie zullen van het door u genomen besluit op de hoogte worden 
gesteld. 

 

 

Den Helder, 13 februari 2017 

 

Het presidium van de gemeente Den Helder, 

 

 

voorzitter 

Koen Schuiling  
  

 

raadsgriffier 

mr. drs. M. Huisman  
  


