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Publiekssamenvatting:
De Rekenkamercommissie van de gemeente Den Helder bestaat uit drie externe leden. Volgens de 
Verordening op de Rekenkamercommissie Den Helder 2014 kan de Rekenkamercommissie haar leden 
éénmalig voordragen bij de gemeenteraad voor herbenoeming. De Rekenkamercommissie wil graag van 
die mogelijkheid gebruik maken om de continuïteit van haar werkzaamheden te waarborgen. Omdat de 
eerste zittingstermijn van mevrouw S. Bremer-Dijkhuis op 6 september 2020 afliep, stelt de 
Rekenkamercommissie de gemeenteraad van Den Helder voor om met terugwerkende kracht vanaf 6 
september dit jaar mevrouw S. Bremer-Dijkhuis voor een tweede termijn van drie jaar te benoemen als lid 
van de Rekenkamercommissie.

Geadviseerd besluit
1. Mevrouw S. Bremer-Dijkhuis met terugwerkende kracht per 6 september 2020 te herbenoemen als lid 
van de Rekenkamercommissie Den Helder voor een periode van drie jaar.
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Raadsvoorstel:

Aanleiding en context 
De Rekenkamercommissie van de gemeente Den Helder bestaat uit drie externe leden die ieder voor 
een periode van drie jaar worden benoemd. Volgens de Verordening op de Rekenkamercommissie 
Den Helder 2014 kan de Rekenkamercommissie haar leden éénmalig voordragen bij de 
gemeenteraad voor herbenoeming. De Rekenkamercommissie wil graag van die mogelijkheid gebruik 
maken om de continuïteit van haar werkzaamheden te waarborgen.
De eerste zittingstermijn van mevrouw S. Bremer-Dijkhuis liep af op 6 september dit jaar. De 
Rekenkamercommissie heeft in haar vergadering van 7 september unaniem besloten en vastgesteld u 
als Raad te verzoeken om met terugwerkende kracht in te stemmen met de herbenoeming van 
mevrouw S. Bremer-Dijkhuis voor een tweede termijn. 

Doelen en resultaten
De doelstelling van de Rekenkamercommissie is, kortweg, het ten behoeve van de gemeenteraad 
toetsen van het functioneren van het gevoerde bestuur, opdat het functioneren (verder) kan worden 
verbeterd. Om deze rol te kunnen vervullen, verricht de Rekenkamercommissie onderzoek naar 
doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gevoerde bestuur. De raad besluit op basis 
van de “Verordening op de Rekenkamercommissie Den Helder 2014” over dit raadsvoorstel inzake de 
voordracht van de Rekenkamercommissie.

De herbenoeming van mevrouw S. Bremer-Dijkhuis is van groot belang voor de continuïteit van de 
Rekenkamercommissie en betekent dat zij tot 6 september 2023 lid kan blijven van de 
Rekenkamercommissie. 

Kaders en omstandigheden
Conform artikel 2.2 lid 2 van de Verordening op de Rekenkamercommissie Den Helder 2014 kunnen 
de leden van de Rekenkamercommissie door de raad op voordracht van de Rekenkamercommissie 
één keer worden herbenoemd voor een aansluitende periode van drie jaar. 

Argumenten en alternatieven
Mevrouw S. Bremer-Dijkhuis  heeft in de vergadering van de Rekenkamercommissie op 7 september 
2020 aangegeven bereid te zijn zich beschikbaar te stellen voor de bedoelde aansluitende periode 
van drie jaar. Daarop heeft de Rekenkamercommissie unaniem besloten om Mevr. S. Bremer Dijkhuis 
aan u als raad voor herbenoeming voor te dragen.

De werkzaamheden van de Rekenkamercommissie dragen bij aan de controlerende en 
kaderstellende taak van de gemeenteraad. Met het herbenoemen van mevrouw Bremer-Dijkhuis wordt 
de continuïteit met betrekking tot de werkzaamheden van de Rekenkamercommissie gewaarborgd. 
Niet instemmen met de herbenoeming door u als raad zou betekenen dat er een vacature voor een 
nieuw lid voor de Rekenkamercommissie zou ontstaan, maar ook dat de continuïteit in de 
werkzaamheden van de Rekenkamercommissie gevaar zouden lopen. 

Bestuurlijke vernieuwing
Er zijn geen aspecten met betrekking tot bestuurlijke vernieuwing.

Duurzaamheid
Er zijn geen aspecten met betrekking tot duurzaamheid.

Financiële consequenties
Het voorstel heeft geen financiële consequenties. 

Uitvoering en planning
De herbenoeming van mevrouw S. Bremer-Dijkhuis met terugwerkende kracht vanaf 6 september 
2020 als lid van de Rekenkamercommissie betekent dat zij tot 6 september 2023 lid kan blijven van de 
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Rekenkamercommissie. 

Communicatie
Dit voorstel zal op de gebruikelijke wijze worden gecommuniceerd.
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CONCEPT - Raadsbesluit

Raadsvergadering d.d. 28 september 2020

Besluit nummer 2020-053465

Onderwerp Voorstel herbenoeming lid rekenkamercommissie mevrouw S. Bremer-
Dijkhuis 

De raad van de gemeente Den Helder;

besluit:

1. Mevrouw S. Bremer-Dijkhuis met terugwerkende kracht per 6 september 2020 te herbenoemen als 
lid van de Rekenkamercommissie Den Helder voor een periode van drie jaar.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 28 september 2020


