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Agendapunt : 5 
Voorstelnummer : 03-010 
Raadsvergadering : 10 maart 2011 
Naam opsteller : Griffie 
Informatie op te vragen bij : Griffie 
Portefeuillehouders :  n.v.t. 
 
Onderwerp: benoeming nieuw lid Rekenkamercommissie gemeente Bergen 
 
Aan de raad, 
 

Beslispunt:  - Benoemen van de heer R.M.C. Strijker als nieuw lid van de 
Rekenkamercommissie gemeente Bergen tot april  2014. 

 

 
 
1. Waar gaat dit voorstel over? 

Bij de invoering van het dualisme is onder andere bepaald dat alle gemeenten vanaf  
1 januari 2006 een rekenkamer(functie) instellen (art. 81 oa GW). Het beoogde effect van 
een rekenkamer(functie) is dat de controlerende rol van de gemeenteraad wordt versterkt 
en dat de doelmatigheid en effectiviteit van het beleid worden vergroot.  

 
De gemeenteraad Bergen heeft op 30 oktober 2007 de verordening rekenkamercommissie  
gemeente Bergen 2007 vastgesteld en heeft daarmee voor een model met drie externe 
leden gekozen. Deze verordening is op 9 december door de raad geactualiseerd.  
Op 22 april 2008 heeft de raad de leden van de Rekenkamercommissie (RKC) benoemd 
voor zes jaar. Het presidium heeft de adviestaak inzake de rekenkamerfunctie bij de 
Commissie van Onderzoek ondergebracht Het benoemen van een nieuw lid voor de RKC 
van de gemeente Bergen, is een verantwoordelijkheid van de gemeenteraad. Door het 
ontslag van een lid van de RKC, is een vacature ontstaan. Voorgesteld wordt een nieuw lid 
te benoemen op voordracht van de Commissie van Onderzoek. 
 
Gebruikelijk is dat er wordt aangesloten bij de zittingsduur van een gekozen of ingesteld 
orgaan. Voorgesteld wordt de benoeming te laten gelden tot april 2014, de einddatum van 
de zittingsduur van de huidige leden van de RKC. 
 
 Op 9 februari 2011 heeft een afvaardiging van de Commissie van Onderzoek 
(selectiecommissie bestaande uit de voorzitter en twee leden ) in samenwerking met de 
griffier en de voorzitter van de RKC een voorselectie gemaakt. De selectiecommissie heeft 
op basis van de gesprekken een lid voorgedragen. De Commissie van Onderzoek komt met 
een unaniem advies richting gemeenteraad een nieuw extern lid van de rekenkamer te 
benoemen.  
 

2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt? 
Door het voorzien in de vacature kan de Rekenkamercommissie weer volwaardig haar 
taken oppakten en voorzetten. 
 

3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 
(meer dan één optie mogelijk) 
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 collegebevoegdheid 
 raadsbevoegdheid 
 opiniëren 
 kaderstellend 
 maatschappelijk urgent 
 budgetrecht 
anders nl.   
De RKC dient uit drie externe leden te bestaan, het is van belang de RKC zo snel als 
mogelijk is weer volwaardig te laten functioneren. 

 
 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 

De gemeenteraad en de Rekenkamercommissie. 
  

5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
Niet van toepassing.   
 

6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt 
de raad daarover gerapporteerd? 
Het nieuwe lid van de Rekenkamercommissie gaat na zijn benoeming en beëdiging direct 
aan de slag. 
  

7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
Geen 
 

8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
De raad heeft besloten zijn rekenkamerfunctie onder te brengen in een eigen commissie, de 
Rekenkamercommissie Bergen. In de Verordening van de Rekenkamercommissie 2010 art. 
3 is gekozen voor een voorzitter en twee leden. Besluitvorming kan alleen plaatsvinden met 
een voltallige commissie. 
 
Bergen, 9 februari 2011 

 
 
Griffier       voorzitter Commissie van Onderzoek 
A.M. Kooiman     J.J.A.S. Houtenbos 
         
 


