
 
 
 
 
 
 
 
 

Bestuurlijke besluitvorming 
 
 
 
 
 

Verzoek agenda 

  
Agenderen 
  
Onderwerp: Raadsvoorstel herbenoeming van de heer M.E. van den Heuvel tot lid van de 
Rekenkamercommissie Den Helder 
 
Te agenderen in: Gemeenteraad van maandag 15 februari 2021 
  

  Aanleiding: De Rekenkamercommissie van de gemeente Den Helder bestaat uit drie externe leden die 
  ieder voor een periode van drie jaar worden benoemd. Volgens de Verordening op de Rekenkamer- 
  commissie Den Helder 2014 kan de Rekenkamercommissie haar leden éénmalig voordragen 
  bij de gemeenteraad voor herbenoeming. De Rekenkamercommissie wil graag van die mogelijkheid 
  gebruik maken om de continuïteit van haar werkzaamheden te waarborgen. 
  De eerste zittingstermijn van de heer M.E. van den Heuvel loopt af op 6 maart van dit jaar. De 
  Rekenkamercommissie heeft in haar online vergadering in januari unaniem besloten en vastgesteld de 
  gemeenteraad van Den Helder te verzoeken om in te stemmen met de herbenoeming van de heer 
  M.E. van den Heuvel voor een tweede termijn. Sedert zijn aantreden in maart 2018 fungeert de heer 
  Van den Heuvel als voorzitter van de Rekenkamercommissie.   

  
Doel van de bespreking: De gemeenteraad van Den Helder wordt gevraagd in te stemmen met de 
herbenoeming van de heer M.E. van den Heuvel als lid van de Rekenkamercommissie Den Helder voor een 
tweede periode van drie jaar. 
  
Gewenste bijdrage van burgemeester en wethouders: geen 
  
Bespreekstukken: keuze: 
                                      JA:     
                                      Bespreekpunt 1  
                                      Bespreekpunt 2 
                                      Bespreekpunt 3 
                                      NEE: 
                                      Als Rekenkamercommissie gaan wij er van uit dat dit raadsvoorstel 
                                      m.b.t. deze herbenoeming als een Hamerstuk door de gemeenteraad 
                                      zal worden behandeld. 
  
Reden waarom dit voorstel/onderwerp niet eerder op de bestuurlijke termijnkalender is gezet: 
REDEN 
De eerste zittingstermijn van de heer M.E. van den Heuvel als lid van de Rekenkamercommissie loopt op 6 
maart 2021 af. Het unanieme besluit van de Rekenkamercommissie om de gemeenteraad van Den Helder te 
verzoeken om de heer M.E. van den Heuvel voor een tweede termijn her te benoemen is begin januari van 
dit jaar genomen, eerder was praktisch niet mogelijk.     
 
Noodzaak voor het agenderen van dit onderwerp in de gewenste vergadering: 
NOODZAAK 
Gezien het feit dat de termijn van de heer M.E. van den Heuvel op 6 maart 2021 afloopt, en er in de periode 
tussen 15 februari 2021 en 6 maart 2021 geen normale reguliere vergadering van de gemeenteraad zal 
plaatsvinden dient het besluit tot herbenoeming in de raadsvergadering van 15 februari plaats te vinden.  
  
Consequenties als het onderwerp niet in de gewenste vergadering geagendeerd kan worden: 
CONSEQUENTIES 
Dan loopt mogelijk de continuïteit van de werkzaamheden van de Rekenkamercommissie Den Helder 
gevaar.   
  



 Pagina 2 van 2 
 
 
 

  
Den Helder, 8 januari 2021 
  
Met vriendelijke groet, 
Namens de Rekenkamercommissie Den Helder, 
  

  John Hagens 
  Secretaris RKC 

 
 

  
Door de situatie rondom het Coronavirus werken veel medewerkers van de gemeente vanuit huis. Zij 
versturen daarom brieven digitaal. Om die reden is deze brief niet ondertekend. 
  
  
  
  
  
  
  


