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Ter inzage gelegde stukken / bijlagen:
- Verordening op de rekenkamercommissie Den
Helder 2011.

Onderwerp:

Voorstel tot het benoemen van een nieuw intern lid in de rekenkamercommissie.

Gevraagd besluit:
Het benoemen van een nieuw intern lid van de rekenkamercommissie.
Inleiding en aanleiding
Op 2 maart 2005 heeft de raad een rekenkamercommissie ingesteld, die bestaat uit drie raadsleden en vier
externe leden, waaronder de voorzitter. De externe leden worden benoemd voor een periode van 3 jaar die
eenmaal kan worden verlengd met 3 jaar. Voor interne leden geldt dat zij worden benoemd voor een periode
gelijk aan de duur van de zittingsperiode in de raad (4 jaar).
De rekenkamercommissie heeft als doel: het leveren van een bijdrage aan de verbetering van het functioneren
van het bestuur van de gemeente Den Helder op de aspecten doelmatigheid, doeltreffendheid en
rechtmatigheid. De rekenkamercommissie voert daartoe onderzoek uit naar deze aspecten.
Door het tussentijds vertrek van de heer ir. R.T.G. Prins is er een vacature ontstaan voor een intern lid.
Beoogd resultaat
Een rekenkamercommissie die qua samenstelling voldoet aan de thans vigerende verordening.
Kader
- Verordening op de rekenkamercommissie Den Helder 2011.
- Gemeentewet.
Argumenten / alternatieven
Het verdient de voorkeur, vanwege een goede afspiegeling van de politieke verhoudingen, zowel de oppositie
als de coalitie in de rekenkamercommissie vertegenwoordigd te hebben. Met het vertrek van de heer Prins is de
oppositie thans niet meer vertegenwoordigd in de rekenkamercommissie.
U kunt ook besluiten geen nieuw intern lid te benoemen. In dat geval zal de rekenkamercommissie een nieuw
extern lid moeten werven om te voldoen aan de huidige verordening. De verordening zegt dat de
rekenkamercommissie uit 7 leden moet bestaan Daarvan zijn er minimaal 4 extern en maximaal 3 intern. Het
benoemen van een nieuw extern lid brengt een kostenstijging met zich mee daar externe leden een vergoeding
ontvangen voor hun werkzaamheden. Hier is geen rekening mee gehouden in het huidige budget van de
rekenkamercommissie.
Financiële consequenties
Geen.
Juridische consequenties
Geen.

Raadsvoorstel ^5;"— pag. 1 van 2

Communicatie
Nadat het besluit is genomen zal dit worden gecommuniceerd naar de rekenkamercommissie Den Helder.
Den Helder, 14 december 2011
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