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Raadsstuk 

 

Onderwerp  

Benoeming extern lid Rekenkamercommissie 

 

Nummer 2021/595939 

Portefeuillehouder nvt 

Programma/beleidsveld 6.2 Gemeentelijk bestuur 

Afdeling JZ 

Auteur Detmar, B. 

Telefoonnummer 023-5115545 

Email bdetmar@haarlem.nl 

Kernboodschap Het benoemen van een nieuw extern lid van de Rekenkamercommissie 

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 

nvt 

Besluit Raad 

d.d. ………. 

(wordt ingevuld door de 

griffie) 

De raad der gemeente Haarlem,  

 

Besluit per 1 januari 2022 voor de duur van vier jaar te benoemen als extern lid 

van de Rekenkamercommissie: 

Mevrouw Lisette Kuypers  

 

de griffier,     de voorzitter,  

 

 

 

 

 

1. Inleiding 

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

externe leden worden door de raad benoemd. Van een van de externe leden liep de zittingstermijn 

op 1 oktober 2021 af. De RKC stelt voor een nieuw extern lid te benoemen 

 

2. Voorstel aan de raad 

De Rekenkamercommissie stelt de raad voor per 1 januari 2022 voor de duur van vier jaar te 

benoemen: 

Mevrouw Lisette Kuypers. 
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3. Beoogd resultaat 

Rechtsgeldige benoeming van genoemde persoon 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 gemeenteraad, 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 voorgestelde kandidaat is geselecteerd na een sollicitatieprocedure waarbij de vacature op 

diverse websites is gepubliceerd. 

 

5. Uitvoering 

De Rekenkamercommissie zal de benoeming conform raadsbesluit effectueren en publiceren. 

De benoeming is onder voorbehoud van het kunnen overleggen van de vereiste Verklaring Omtrent 

Gedrag (VOG) . 

 

6. Bijlage 

CV Lisette Kuypers (vertrouwelijk) 


