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Raadsstuk 

 

Onderwerp  

Herbenoeming extern lid Rekenkamercommissie M.F. Boels 

 

Nummer 2020/976275 

Portefeuillehouder N.V.T.  

Programma/beleidsveld 6.2 Gemeentelijk bestuur 

Afdeling REKENKAMERCOMMISSIE 

Auteur Mulders, I. 

Telefoonnummer 023-5114885 

Email imulders@haarlem.nl 

Kernboodschap De Rekenkamercommissie (RKC) heeft 2 externe leden. Van één van de externe 

leden loopt de eerste termijn af op 31 december 2020. De Verordening stelt dat 

externe leden éénmaal kunnen worden herbenoemd en dat de totale 

zittingstermijn maximaal 6 jaar bedraagt.  

De RKC stelt voor de heer M.F. Boels voor de termijn van 2 jaar te herbenoemen. 

Zijn totale termijn komt daarmee op 6 jaar. 

 

Behandelvoorstel voor 

commissie 

De commissie Bestuur wordt verzocht advies te geven aan de raad over het 

voorstel van het college in paragraaf 2 en over de wijze van agendering van het 

raadsstuk in de raadsvergadering.  

 

Relevante eerdere 

besluiten 

Raadsbesluit 2016/575975 Benoeming M.F. Boels per 1 januari 2017 

Besluit College 

d.d. …………. 

 

N.v.t. 
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Besluit Raad 

d.d. ………. 

(wordt ingevuld door de 

griffie) 

De raad der gemeente Haarlem,  

 

Gelezen het voorstel van de rekenkamercommissie, 

 

Besluit: 

1. Per 1 januari 2021 voor de duur van twee jaar te herbenoemen als extern lid 

van de RKC: 

o De heer M.F. Boels (Marten), wonende te Nieuw Vennep. 

 

de griffier,     de voorzitter,  

 

 

 

1. Inleiding 

De Rekenkamercommissie (RKC) heeft 2 externe leden. Van één van de externe leden loopt de eerste 

termijn af op 31 december 2020. De Verordening stelt dat externe leden éénmaal kunnen worden 

herbenoemd en dat de totale zittingstermijn maximaal 6 jaar bedraagt. De RKC stelt voor het 

betrokken externe lid te herbenoemen voor twee jaar. 

 

2. Voorstel aan de raad 

De RKC stelt de raad voor: 

1. Per 1 januari 2021 voor de duur van twee jaar te herbenoemen als extern lid van de RKC: 

o De heer M.F. Boels (Marten), wonende te Nieuw Vennep. 

 

3. Beoogd resultaat 

Een rechtsgeldige benoeming van het externe lid. 

 

4. Argumenten 

1. De Verordening rekenkamercommissie schrijft voor dat de RKC bestaat uit vijf raadsleden en 

maximaal drie externe leden. De externe leden werden onder de oude Verordening door de raad, op 

voordracht van de commissie, benoemd voor een periode van vier jaar. Zo ook de heer Boels. Tevens 

bestond de mogelijkheid tot eenmalige herbenoeming, op voordracht van de commissie, voor de 

duur van maximaal twee jaar. De maximale zittingstermijn kwam daarmee op zes jaar. Inmiddels is 

de Verordening gewijzigd, maar ook onder de huidige Verordening is de totale maximale zittingsduur 

zes jaar, maar deze bestaat nu uit een eerste termijn van drie jaar en een verlenging van maximaal 

drie jaar.  

2. Met dit besluit wordt de continuïteit in de bezetting van de RKC geborgd. 

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

N.v.t. 
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6. Uitvoering 

De RKC zal de benoeming conform raadsbesluit effectueren. 

 

7. Bijlagen 

Geen 

 

 

 

 

 


