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Onderwerp:  Voorstel tot het benoemen van een sollicitatiecommissie belast met de werving en 

voordracht van een nieuw lid voor de rekenkamercommissie 

 

Gevraagd besluit: 

 
1. een sollicitatiecommissie in te stellen voor het opstellen van een voordracht aan de 

gemeenteraad over het benoemen van een lid van de rekenkamercommissie; 
2. in de onder (1) genoemde commissie de volgende raadsleden te benoemen: 

  
 …………………………………… 
 …………………………………… 

 

Publiekssamenvatting 

De heer Braas is op 9 juli 2012 benoemd als extern lid van de Rekenkamercommissie Den Helder voor een 

periode van drie jaar. Op 9 juli 2015 is hij herbenoemd voor een periode van drie jaar. Deze termijn loopt af op  

8 juli 2018. De ‘Verordening op de Rekenkamercommissie Den Helder 2014’ staat toe dat een lid maximaal 
twee termijnen actief is. Dit betekent dat het lidmaatschap van de heer Braas op 8 juli 2018 eindigt en er een 

sollicitatiecommissie dient te worden ingesteld belast met de werving van een nieuw lid. 

 

Inleiding 

Het benoemen van een sollicitatiecommissie is een bevoegdheid van de raad en vloeit voort uit de ‘Verordening 
op de Rekenkamercommissie 2014’. Hierin is bepaald dat de raad beslist over het benoemen en ontslaan van 

leden van de rekenkamercommissie. Hiertoe dient een sollicitatiecommissie te worden benoemd. Deze 

commissie is belast met de werving van een nieuw lid voor de rekenkamercommissie. 

 

De heer Braas is op 9 juli 2012 voor drie jaar benoemd als lid van de Rekenkamercommissie Den Helder. 

Vervolgens is hij op 9 juli 2015 herbenoemd voor een periode van drie jaar. De ‘Verordening op de 
Rekenkamercommissie Den Helder 2014’ staat toe dat een lid maximaal twee termijnen actief is. 
 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

Benoemen van een sollicitatiecommissie voor de werving van een nieuw lid voor de Rekenkamercommissie 

Den Helder. 

 

Kader 

- Verordening op de Rekenkamercommissie Den Helder 2014, artikel 2.2 lid 2. 

 

Argumenten 

De tweede termijn van de heer Braas loopt op 8 juli 2018 af, daarom dient een nieuw lid van de 

rekenkamercommissie te worden geworven en benoemd.  

Artikel 2.2, lid 2, van de Verordening op de Rekenkamercommissie Den Helder 2014 bepaalt dat leden van de 

commissie worden benoemd door uw raad op voordracht van een uit uw midden ingestelde 

sollicitatiecommissie. Het voorstel is hiervoor een commissie in te stellen bestaande uit twee raadsleden. Bij 

eerdere benoemingen is een gelijke werkwijze gehanteerd.  

 

De in te stellen commissie wordt in haar werkzaamheden geadviseerd door de voorzitter en ondersteund door 

de secretaris van de rekenkamercommissie. 

 

Financiële consequenties 

Geen. 
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Communicatie 

Nadat het besluit is genomen, zal dit worden gecommuniceerd met de Rekenkamercommissie Den Helder. 

 

 

Realisatie 

Na uw besluit zal de commissie starten met zijn werkzaamheden. 

 

 

Den Helder, 23 april 2018 

 

Het presidium van de gemeenteraad van Den Helder, 

 

 

voorzitter 

Koen Schuiling  
  

 

raadsgriffier 

mr. drs. M. Huisman  
  


