
gemeente 

Den Helder 

Raadsvoorstel 
Registratienummer: RVO12.0226 Portefeuillehouder: selectiecommissie 

Van afdeling: Raadsgriffie Ter inzage gelegde stukken / bijlagen: 
Behandelend ambtenaar: M. Versteeg o verordening op de Rekenkamercommissie 
Telefoonnummer: (0223) 67 8106 Den Helder 2011; 
E-mail adres: m.versteeg@denheider.nl » curriculum vitae van drs. ing. G.J. Braas. 

Onderwerp: benoeming van drs. ing. G.J. Braas als extern lid van de rekenkamercommissie. 

Gevraagd besluit: 
De heer drs. ing. G.J. Braas voor een periode van drie jaar te benoemen als extern lid van de 
rekenkamercommissie. 

Inleiding en aanleiding 
De rekenkamercommissie van de gemeente Den Helder bestaat uit zeven leden. Maximaal drie leden worden 
door de raad uit zijn midden benoemd. De overige vier door de raad te benoemen leden, waaronder de 
voorzitter, zijn geen lid van de raad maar zijn externe leden. De externe leden worden voor een periode van drie 
jaar benoemd. Deze leden kunnen op voordracht van de rekenkamercommissie één keer worden herbenoemd 
voor een aansluitende periode van drie jaar. 
Door het vertrek van de heer Lesterhuis is een vacature ontstaan voor een extern lid. Bij raadsbesluit van 
14 mei 2012 heeft u een commissie ingesteld, belast met de voordracht van een nieuw extern lid voor de 
rekenkamercommissie. De commissie heeft een selectie gemaakt uit zestien sollicitanten. Vier sollicitanten zijn 
uitgenodigd voor een gesprek wat heeft geresulteerd in de voordracht van de heer Braas. 

Beoogd resultaat 

Het waarborgen van de continuïteit in de werkzaamheden van de rekenkamercommissie. 

Kader 
In de Verordening op de Rekenkamercommissie Den Heider 2011 is in artikel 2.2 lid 3 aangegeven: "Minimaal 
vier leden worden door de raad van buiten de kring van zijn leden op voordracht van de raad benoemd voor een 
periode van drie jaar; deze leden kunnen door de raad op voordracht van de rekenkamercommissie één keer 
worden herbenoemd voor een aansluitende periode van drie jaar". 
De termijn van drie jaar is gekozen uit het oogpunt van continuïteit zodat het einde van de zittingsduur van de 
raadsleden en externe leden niet samenvalt. 
Argumenten / alternatieven 
De selectiecommissie heeft vier kandidaten uitgenodigd voor een gesprek, resulterend in de voordracht van de 
heer Braas. 

Financiële consequenties 

Aan dit voorstel zijn geen financiële consequenties verbonden. 

Juridische consequenties 

Aan dit voorstel zijn geen juridische consequenties verbonden. 

Communicatie 
Na een positief besluit van uw raad zal via een artikel op de vooriichtingspagina worden gemeld dat de heer 
Braas is benoemd als extern lid van de rekenkamercommissie. Daarnaast wordt hij als lid, met een korte 
introductie en pasfoto, toegevoegd op de website van de rekenkamercommissie. 
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Aanpak / uitvoering 
Het besluit van uw raad wordt kenbaar gemaakt aan de rekenkamercommissie. De heer Braas start zijn 
werkzaamheden per direct. 

Den Helder, 4 juli 2012 

De selectiecommissie, 

D. Pastoor 
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