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RVO15.0045 Portefeuillehouder: presidium 

Van afdeling: Griffie Ter inzage gelegde stukken / bijlagen:  Brief rekenkamercommissie voordracht 

herbenoeming de heer Braas (AU15.02522) 

 

 

Behandelend ambtenaar: 

Telefoonnummer: 

E-mail adres: 

M. Versteeg 

(0223) 67 8106 

m.versteeg@denhelder.nl 

Onderwerp:  Herbenoeming van de heer Braas als lid van de Rekenkamercommissie Den Helder  

 

Gevraagd besluit: 

 

De heer drs. ing. G.J. Braas per 9 juli 2015 te herbenoemen als lid van de Rekenkamercommissie Den Helder 

voor een periode van drie jaar. 

 

Publiekssamenvatting 

De rekenkamercommissie van de gemeente Den Helder bestaat uit drie externe leden. Volgens de Verordening 

op de Rekenkamercommissie Den Helder 2014 kan de rekenkamercommissie haar leden éénmalig voordragen 

bij de gemeenteraad voor herbenoeming. De rekenkamercommissie wil van die mogelijkheid gebruik maken om 

de continuïteit van werkzaamheden te waarborgen. 

 

Inleiding 

Omdat de rekenkamercommissie volgens de verordening op de rekenkamercommissie uit drie externe leden 

moet bestaan, moet per 9 juli 2015 één lid worden (her)benoemd.   
 
De rekenkamercommissie heeft besloten  de heer Braas voor herbenoeming aan uw raad voor te dragen. 

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 
De werkzaamheden van de rekenkamercommissie dragen bij aan de controlerende en kaderstellende taak van 
de gemeenteraad. Het herbenoemen van de heer Braas waarborgt de continuïteit en de werkzaamheden van 
de rekenkamercommissie. 

 

Kader 

De doelstelling van de rekenkamercommissie is, kortweg, het ten behoeve van de gemeenteraad toetsen van 

het functioneren van het gevoerde bestuur , opdat het functioneren (verder) kan worden verbeterd. Om deze rol 

te kunnen vervullen, verricht de rekenkamercommissie onderzoek naar doelmatigheid, doeltreffendheid en 

rechtmatigheid van het gevoerde bestuur. De raad besluit op basis van de “Verordening op de 
Rekenkamercommissie Den Helder 2014” over dit door het presidium opgestelde raadsvoorstel inzake de 

voordracht van de rekenkamercommissie. 

 

Conform artikel 2.2 lid 2 van de Verordening op de rekenkamercommissie Den Helder 2014 kunnen de leden 

van de rekenkamercommissie door de raad op voordracht van de rekenkamercommissie één keer worden 

herbenoemd voor een aansluitende periode van drie jaar.  

 

Argumenten 

De heer Braas heeft in de vergadering van de rekenkamercommissie op 2 maart 2015 aangegeven bereid te 

zijn zich beschikbaar te stellen voor de bedoelde aansluitende periode. Daarop heeft de rekenkamercommissie 

besloten de heer Braas aan de raad voor te dragen voor herbenoeming. 
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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 Braas zal van het door de raad genomen besluit op de hoogte worden gesteld. 

 

 

Den Helder, 20 maart 2015 

 

Het presidium van de gemeenteraad van Den Helder, 

 

 

voorzitter 

Koen Schuiling  
  

 

raadsgriffier 

mr. drs. M. Huisman  
  


