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0889235496
Voordracht kandidaat intern lid rekenkamercomm issie

Geachte leden van de gemeenteraad,
Als gevolg van het vertrek van ons zeer gewaardeerde interne lid Ron Eijkelenberg
hebben wij u verzocht om te voorzien in deze tussentijdse vacature. De
rekenkamercommissie van Beesel is immers een gemengde commissie en hecht
buitengewoon veelwaarde aan een goede verbinding met de raad.

Kijk voor
actuele openingstijden

op onze website
www.beesel.nl
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Hoewel wij als commissie hadden gehoopt op meerdere kandidaten heeft zich bij onze
ambtelijk secretaris één kandidaat gemeld voor de vrijgevallen positie. Dat is de heer
Job Nijssen. De heer Nijssen is sinds mei2018 lid van uw raad. Wijachten hem
benoembaar en wij zijn blij met zijn bereidheid om zich voor de vrijgevallen positie
beschikbaar te stellen. Hij is een jonge kandidaat die mogelijk frisse ideeën en jong
bloed brengt in onze commissie.
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De rekenkamercommissie is, hoewel een commissie van en benoemd door de
gemeenteraad, een onafhankelijke commissie die zelfstandig onderzoeken initieert en
uitvoert. Daarin onderscheidt de Beeselse'gemengde' rekenkamercommissie zich niet
van lokale rekenkamers die uitsluitend bestaan uit extern benoemde leden.
Raadsleden en fractievertegenwoordigers zijn in Beesel lid van de
rekenkamercommissie, echter zij behoren zich als lid van deze commissie volstrekt
onafhankelijk te gedragen ten opzichte van hun politieke fractie. De politieke
achtergrond van deze interne leden is daarmee wat betreft hun bijdrage aan de
rekenkamerfunctie volstrekt irrelevant.

nummer: 14130743

Wij zijn ons er zeer van bewust dat hij afkomstig is uit dezelfde politieke fractie als
zittend commissielid Patrick Jacobs. Echter, daar de commissie een apolitiek karakter
heeft zou dit geen beletsel mogen zijn. Daarbij is er sprake van een tussentijdse
benoeming voor de duur van maximaal anderhalf jaar, tot aan de
gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022.

Op basis van het gesprek dat een vertegenwoordiging van onze commissie met hem
heeft gehad en rekening houdend met zijn kennis en ervaring achten wij de heer
Nijssen benoembaar en dragen wij u hem ter benoeming voor.
lndien u naar aanleiding van deze voordracht een nadere toelichting wenst dan ben ik
uiteraard graag bereid deze te verstrekken en kunt u hierover met mij contact
opnemen.
Met vriendelijke groet namens de rekenkamercommissie gemeente Beesel,
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Harry Smeets,
Voorzitter

