Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan

Onderwerp:

RKC Invulling vacature extern lid tevens
voorzitter

Beleidsveld:
Portefeuillehouder:
Contactpersoon:
Afdeling/team:
Telefoon:
E-mailadres:

bestuur
R. Meerhof
EHM Ouwehand
Griffie/Rekenkamercommissie
075 – 651 21 00
lizette.ouwehand@oostzaan.nl

Invullen door Raadsgriffie
RV-nummer:
Datum:
Procedure:

15/58
2 dec 2015
Commissie ABV:
7 december 2015;
Raad:
14 december 2015

Samenvatting
Op 19 maart 2012 heeft de raad in zijn vergadering besloten, de heer
Van Balen extern lid, tevens voorzitter van de Rekenkamercommissie her te benoemen
voor een periode van 4 jaar tot 19 maart 2016. De raad wordt gevraagd in te stemmen
met de invulling van de vacature met ingang van 19 maart 2016 en de samenstelling van
een werving en selectiecommissie bestaande uit een raadslid/fractieassistent, een lid van
de rekenkamercommissie en de griffier, die belast is met de werving, selectie en
voordracht tot benoeming van een extern lid tevens voorzitter ter invulling van de
vacature van de heer Van Balen. Fracties worden gevraagd kandidaten voor lid van de
werving- en selectiecommissie voor te dragen voor de raadsvergadering van 14
december 2015. Vanuit de rekenkamercommissie zal een extern lid aan de werving- en
selectiecommissie deelnemen.
1. Het voorstel in het kort
Voorgesteld besluit
De Raad besluit
1. in te stemmen met de invulling van de vacature van de voorzitter, de heer W. van
Balen, als extern lid van de Rekenkamercommissie tevens voorzitter;
2. in te stemmen met de wervingstekst voor de vacature;
3. in te stemmen met het instellen van de werving- en selectiecommissie bestaande
uit een raadslid/fractieassistent, een lid van de Rekenkamercommissie en de
griffier;
4. uit de voorgedragen kandidaten als raadslid/fractieassistent in de werving- en
selectiecommissie te benoemen…...

Beleidskader
De verordening rekenkamercommissie art 3.
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2. Aanleiding/probleem en doel
Aanleiding
Op 19 maart 2012 heeft de raad in zijn vergadering besloten, de heer Van Balen, extern
lid van de Rekenkamercommissie te herbenoemen als voorzitter voor een periode van 4
jaar tot 19 maart 2016. In de verordening van de RKC onder artikel 3 lid 5 is bepaald
dat externe leden voor een periode van 4 jaar worden benoemd en kunnen worden
herbenoemd voor nogmaals een periode van 4 jaar. Om moverende redenen kan de raad
hiervan afwijken.

Probleem
Op 19 maart 2012 is dhr Van Balen herbenoemd als extern lid en tevens voorzitter van
de RKC. Met het beëindigen van de herbenoeming dient de vacature opnieuw te worden
ingevuld. Het presidium adviseert de raad in te stemmen met de invulling van de
vacature van een extern lid, tevens voorzitter van de Rekenkamercommissie, met ingang
van 19 maart 2016 en de samenstelling van een werving- en selectiecommissie
bestaande uit een raadslid/fractieassistent, een lid van de rekenkamercommissie en de
griffier, die belast is met de werving, selectie en voordracht tot benoeming.

Doel/resultaat
Benoeming nieuw extern lid Rekenkamercommissie, tevens voorzitter, met ingang van
19 maart 2016.
3. Toelichting
Uitvoering/realisatie en rapportage
De werving en selectiecommissie zal aan de hand van een sollicitatieprocedure een
kandidaat selecteren en deze voordragen voor benoeming in de raad van 22 februari of
21 maart 2016.

Alternatieven
In de verordening is bepaald dat de Rekenkamercommissie van Oostzaan bestaat uit 3
externe leden en 2 interne leden. Verder is bepaald dat externe leden voor een periode
van 4 jaar worden benoemd en kunnen worden herbenoemd voor nogmaals een periode
van 4 jaar. Om moverende redenen kan de raad hiervan afwijken. Alternatieven zijn
alleen mogelijk indien de raad besluit om moverende redenen hiervan af te wijken en/of
om de verordening te herzien.

Financiële middelen
De kosten voor een wervingscampagne bedragen max 2.000 euro, dit zal ten laste
komen van het griffiebudget
Betrokkenen
Rekenkamercommissie, raad, griffie
Communicatie
Besluit wordt gecommuniceerd naar college, ambtelijke organisatie en in Kompas
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Bijlagen
- b1. verordening RKC
-

b2. getekend besluit 19 maart 2012 herbenoeming leden

-

b3. wervingstekst vacature

Het presidium van Oostzaan,
de griffier,

de burgemeester,

E.H.M. Ouwehand

R. Meerhof
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Onderwerp

RV-nummer:

15/58

RKC Invulling vacature extern lid

Datum:
Procedure:

2 december 2015
Commissie ABV:
7 december 2015;
Raad:
14 december 2015

De raad van de gemeente Oostzaan
gezien het voorstel van het presidium d.d.: 1 december 2015

Besluit:
1. in te stemmen met de invulling van de vacature van de voorzitter, de heer W. van
Balen, als extern lid van de Rekenkamercommissie tevens voorzitter;
2. in te stemmen met de wervingstekst voor de vacature;
3. in te stemmen met het instellen van de werving- en selectiecommissie bestaande
uit een raadslid/fractieassistent, een lid van de Rekenkamercommissie en de
griffier;
4. uit de voorgedragen kandidaten als raadslid/fractieassistent in de werving- en
selectiecommissie te benoemen…...
Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Oostzaan,
gehouden op 14 december 2015

de griffier,

de voorzitter,

E.H.M. Ouwehand-Brussel

R. Meerhof
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