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Geachte heer Schuiling, 
 
Op 31 oktober 2011 heeft de heer Prins te kennen gegeven zijn werk voor de rekenkamercommissie te 
willen beëindigen. Hij heeft zich op deze wijze verscheidene jaren ten volle ingezet voor de ondersteuning 
van de gemeenteraad van Den Helder in zijn kaderstellende en controlerende rol.  
 
Van de secretaris van de rekenkamercommissie ontving ik het bericht dat er geen nieuw intern lid is 
benoemd tijdens de raadsvergadering van 31 oktober jongstleden. De secretaris meldde verder dat u hebt 
toegezegd dit onderwerp te zullen bespreken in het presidium. Ik zou graag worden geïnformeerd over de 
huidige stand van zaken ten aanzien van de vacaturevervulling. 
 
Samenstelling 
Ten aanzien van de ontstane situatie wil ik u, wellicht ten overvloede wijzen op het volgende. 
De rekenkamercommissie Den Helder beschikt momenteel over 6 leden. De ‘Verordening op de 
Rekenkamercommissie 2011’ schrijft voor dat de commissie bestaat uit 7 leden, waarvan minimaal 4 
externe en maximaal 3 interne leden (raadsleden). 
 
Tot op heden was de verdeling conform bovenstaand gegeven. Momenteel is echter een situatie ontstaan 
waarin het niet ondenkbeeldig is dat er een nieuw extern lid moet worden gezocht.  
 
Financiën en kwalitatief onderzoek 
In financieel opzicht heeft het werven van een nieuw extern lid gevolgen. De begroting van de 
rekenkamercommissie is niet op de aanwezigheid van vijf externe leden ingericht. Dit houdt in dat, 
wanneer een extern lid toetreedt, er ongeveer € 3.000, - (dat is 5% van het totale budget) additioneel zal 
moeten worden gefinancierd. Dit bedrag wordt dan besteed aan de maandelijkse vergoeding en declaratie 
van reiskosten van het externe lid.  
 
De rekenkamercommissie is van mening dat voor het uitvoeren van degelijk en kwalitatief goed onderzoek 
het huidig toegekende budget toereikend is. Vorig jaar is een korting op het budget toegepast van 10%. 
Een verdere teruggang van het budget voor onderzoek in 2012 zou betekenen dat de 
rekenkamercommissie minder onderzoek kan verrichten.  
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Ik wil u verzoeken bovenstaande overwegingen mee te wegen bij de behandeling van dit onderwerp in het 
presidium. Tevens wil ik u verzoeken mij zo spoedig mogelijk te informeren over de te volgen 
vervangingsprocedure en het eventuele resultaat. 
 
 
 
 
Hoogachtend, 
De voorzitter van de rekenkamercommissie Den Helder, 
 
 
 
 
Mw. B.J. Glashouwer RE RI CISA 
 

 
 
 
 

 


