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Onderwerp: Herbenoeming externe leden Rekenkamercommissie 

Reg.nummer: 2016/260733 

 

1. Inleiding 

De Rekenkamercommissie (RKC) bestaat sinds 2006 uit vijf raadsleden en twee 

externe leden. De externe leden worden door de raad benoemd.  

De huidige externe leden zijn in 2012 voor vier jaar benoemd. Deze termijn loopt af 

op 1 juni 2016. 

De RKC stelt voor de huidige externe leden eenmalig te herbenoemen. 

 

2. Voorstel aan de raad 

De Rekenkamercommissie stelt de raad voor: 

 

 Per 1 juni voor de duur van 7 maanden te herbenoemen: 

o Mw. M. de Vries, wonende te Velserbroek. 

 

 Per 1 juni voor de duur van 16 maanden te herbenoemen: 

o De heer J. van der Bij, wonende te Nieuw-Vennep. 

 

3. Beoogd resultaat 

Rechtgeldige benoeming van genoemde personen als extern lid van de 

rekenkamercommissie Haarlem. 

 

4. Argumenten 

De Verordening rekenkamercommissie schrijft voor dat de RKC bestaat uit vijf 

raadsleden en twee externe leden. De externe leden worden door de raad, op 

voordracht van de commissie, benoemd voor de periode van vier jaar. De 

benoeming kan volgens de verordening, op voordracht van de commissie, eenmalig 

worden verlengd voor de duur van maximaal twee jaar. 

De RKC wil de continuïteit zoveel mogelijk borgen door overlap te creëren in 

zittingstermijn van de externe leden onderling en de zittingstermijn van raadsleden 

en externe leden. 

De meest voor de hand liggende alternatieven, directe vervanging van beiden of 

beiden voor een gelijke termijn verlengen bieden minder continuïteit. 

 

5. Kanttekeningen 

N.v.t. 

 

6. Uitvoering 

De Rekenkamercommissie zal de benoeming conform raadsbesluit effectueren en 

publiceren. 

 

7. Bijlagen 

Geen 

 

De Rekenkamercommissie, 

 

Voorzitter 

Frans Smit. 

Raadsstuk 
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8. Raadsbesluit 
 

De raad der gemeente Haarlem,  

 

Gelezen het voorstel van de Rekenkamercommissie 

 

Besluit: 

 

 Per 1 juni voor de duur van 7 maanden te herbenoemen: 

o Mw. M. de Vries, geboren op 22 december 1962, wonende te 

Velserbroek. 

 

 Per 1 juni voor de duur van 16 maanden te herbenoemen: 

o De heer J. van der Bij, geboren op 16-03-1963, wonende te Nieuw-

Vennep. 

 

Gedaan in de vergadering van xx xxxx 2016, 

 

 

De griffier    De voorzitter 

 

 

 

J. Spier     B. Schneiders. 


