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Ter inzage gelegde stukken / bijlagen: 
o Verordening op de Rekenkamercommissie Den 

Helder 2011. 
o Verzoek om eervol ontslag van 

de heer H. Lesterhuis RA. 
Onderwerp: Voorstel tot het verlenen van eervol ontslag aan de heer H. Lesterhuis RA en het 

benoemen van een selectiecommissie 

Gevraagd besluit: 
o Verlenen van eervol ontslag aan de heer H. Lesterhuis RA als extern lid van de rekenkamercommissie 

Den Helder per 1 mei 2012. 
o Benoemen van een selectiecommissie bestaande uit 2 raadsleden. 

Publiekssamenvatting 
De heer Lesterhuis heeft de gemeenteraad verzocht hem ontslag te verlenen. Deze bevoegdheid van de raad 
vloeit voort uit de Gemeentewet. Hierin is bepaald dat de raad beslist over het benoemen en ontslaan van leden 
van de rekenkamercommissie. Als de raad instemt met het ontslag van de heer Lesterhuis, dient een 
selectiecommissie te worden benoemd. Deze commissie is belast met de werving van een nieuw extern lid voor 
de rekenkamercommissie. 

Inleiding 
De heer Lesterhuis heeft bij brief van 25 aprü 2012 uw raad verzocht hem ontslag te verlenen uit zijn functie van 
extern lid van de rekenkamercommissie Den Heider. 

De gemeenteraad is, op grond van de Verordening op de rekenkamercommissie Den Helder 2011 het bevoegd 
orgaan ten aanzien van besluiten tot het verlenen van ontslag aan de leden van de rekenkamercommissie. 
De gemeenteraad is ook het bevoegd gezag om uit zijn midden een selectiecommissie te kiezen die is belast 
met het selecteren van een nieuw extern lid. 

Beoogd maatschappelijk resultaat 
Formaliseren van het ontslag van de heer Lesterhuis als extern lid van de rekenkamercommissie Den Helder. 
Benoemen van een selectiecommissie voor de werving van een nieuw extern lid. 

Kader 
Verordening op de rekenkamercommissie Den Helder 2011. 
Gemeentewet (Art. 92, lid 6, sub a). 

Argumenten 
De heer Lesterhuis heeft op 25 april 2012 per brief aangegeven per 1 mei 2012 te willen stoppen als lid van de 
rekenkamercommissie. Hij bedankt de raad voor het in hem gestelde vertrouwen. 

Vervolgens is geïnventariseerd welke raadsleden zitting willen nemen in de selectiecommissie. Hier hebben 
mevrouw Pater en de heer Pastoor positief op gereageerd. 

Financiële consequenties 
Geen. 

Communicatie 
Nadat het besluit is genomen, zal dit worden gecommuniceerd met de heer Lesterhuis en de 
rekenkamercommissie Den Helder. 

Realisatie 
Het eervol ontslag gaat in met terugwerkende kracht vanaf 1 mei 2012. De selectiecommissie is direct na haar 
benoeming operationeel. 
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Den Heider, 2 mei 2012 

Het presidium van de gemeente Den Helder, 

voorzitter 
Koen Schuiling 

raadsgriffier 
mr. drs. M. Auisman 

OAAI 
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