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benoeming van mevrouw S. Bremer-Dijkhuis en de heer M.E. van den Heuvel als lid
van de Rekenkamercommissie Den Helder

Gevraagd besluit:
1. Mevrouw S. Bremer-Dijkhuis per 6 september 2017 voor een periode van drie jaar te benoemen als lid
van de Rekenkamercommissie Den Helder.
2. De heer M.E. van den Heuvel per 6 maart 2018 voor een periode van drie jaar te benoemen als lid van
de Rekenkamercommissie Den Helder.
Publiekssamenvatting
De Rekenkamercommissie Den Helder bestaat uit drie externe leden. Leden worden benoemd voor een periode
van drie jaar en kunnen één keer worden herbenoemd voor een tweede periode van drie jaar. Door het aflopen
van de tweede termijn van de heer Kirpensteijn op 6 september 2017 en de heer Morée op 6 maart 2018,
ontstaan op deze data twee vacatures. De gemeenteraad wordt nu voorgesteld mevrouw S. Bremer-Dijkhuis en
de heer M.E. van den Heuvel te benoemen als lid van de Rekenkamercommissie Den Helder.
Inleiding
De 'Verordening op de Rekenkamercommissie Den Helder 2014' staat toe dat leden maximaal twee termijnen
van drie jaar lid kunnen zijn van de rekenkamercommissie. Op 6 september 2017 eindigt de tweede termijn van
de heer Kirpensteijn en op 6 maart 2018 eindigt de tweede termijn van de heer Morée. Om die reden heeft u op
27 februari 2017 een sollicitatiecommissie ingesteld.
Beoogd maatschappelijk resultaat
Het waarborgen van expertise en continuïteit in de werkzaamheden van de rekenkamercommissie.
Kader
In de 'Verordening op de Rekenkamercommissie Den Helder 2014' is in artikel 2.2 aangegeven: "De leden
worden door de raad van buiten de kring van zijn leden benoemd voor een periode van drie jaar; de leden
kunnen door de raad op voordracht van de rekenkamercommissie één keer worden herbenoemd voor een
aansluitende periode van drie jaar. De benoeming van de externe leden geschiedt op voordracht van een door
de raad benoemde sollicitatiecommissie bestaande uit twee raadsleden."
Argumenten
De commissie heeft een selectie gemaakt uit negentien sollicitanten. Zes sollicitanten zijn uitgenodigd voor een
gesprek wat heeft geresulteerd in de voordracht van mevrouw S. Bremer-Dijkhuis en
de heer M.E. van den Heuvel.
Maatschappelijk draagvlak
Er is geen onderzoek gedaan naar het maatschappelijk draagvlak. Het besluit tot het benoemen van leden voor
de rekenkamercommissie is niet referendabel. Benoemingen van personen zijn uitgesloten in artikel 2, lidi, van
de Referendumverordening 2012.
Het voorstel kent geen duurzaamheidsaspecten.
Financiële consequenties
Aan dit voorstel zijn geen financiële consequenties verbonden.
Communicatie
De rekenkamercommissie en de kandidaten zullen op de hoogte worden gesteld van uw besluit.
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Realisatie

Mevrouw S. Bremer-Dijkhuis start haar werkzaamheden op 6 september 2017. De heer M.E. van den Heuvel
start zijn werkzaamheden op 6 maart 2018.

Den Helder, 9 juni 2017
De sollicitatiecommissie,
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