Raadsvoorstel
Onderwerp:
Benoeming intern lid ( Beeselse Lijst ) van de
rekenkamercommissie

portefeuillehouder: niet van toepassing
datum vergadering: 14 december 2020
zaaknummer: 0889235496

Samenvatting
In de rekenkamercommissie is na het vertrek van één van de interne leden een vacature ontstaan. Na
een interne sollicitatieprocedure, draagt de rekenkamercommissie de heer Job Nijssen voor als nieuw
intern lid. Op basis van de Verordening rekenkamercommissie gemeente Beesel 2020, neemt de
gemeenteraad een besluit over de benoeming van leden van de rekenkamercommissie.

Voorstel
1. De heer Job Nijssen te benoemen tot intern lid van de rekenkamercommissie;
2. De heer Ron Eijkelenberg op eigen verzoek eervol te ontslaan als intern lid van de
rekenkamercommissie.
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Toelichting raadsvoorstel
1. Aanleiding
Vanwege het vertrek van de heer Ron Eijkelenberg als intern lid van de rekenkamercommissie, ontstond
er medio september 2020 een vacature. De rekenkamercommissie Beesel bestaat uit externe leden
(leden 'van buiten') en interne leden (leden die binding hebben met de politieke fracties in Beesel).
Aangezien er een vacature ontstond vanwege het vertrek van een intern lid, heeft de
rekenkamercommissie in eerste instantie gekozen voor interne opvolging. In oktober 2020 is een interne
vacature verspreid onder alle raadsleden en fractievertegenwoordigers.
Op basis van de sollicitatieprocedure acht de rekenkamercommissie raadslid de heer Job Nijssen
(Beeselse Lijst) een geschikte kandidaat voor de functie. Daarom draagt de rekenkamercommissie de
heer Nijssen voor om door u benoemd te worden als nieuw intern lid.

2. Doelstelling
Een goed bemenste rekenkamercommissie, die zowel uit interne als externe leden bestaat om
onafhankelijk te kunnen werken, maar ook een goede binding met de gemeenteraad te houden.

3. Uitgangssituatie
Niet van toepassing

4. Rol gemeente
Niet van toepassing

5. Toelichting
a.

Financieel
Interne leden van de rekenkamercommissie ontvangen een vaste aanvullende
maandelijkse toelage bovenop hun reguliere vergoeding. De hoogte van deze toelage is
bepaalde in artikel 3.1.2, lid 1 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke
ambtsdrager. Voor 2020 is deze vergoeding € 124,85 per maand. Deze wordt bekostigd
uit het (toereikende) budget voor de rekenkamercommissie.

b.

Juridisch
In de verordening rekenkamercommissie gemeente Beesel is in artikel 3, lid 1 bepaald
dat de leden van de rekenkamercommissie door de gemeenteraad worden benoemd. De
benoeming van de heer Nijssen loopt gelijk met de lopende raadsprocedure en eindigt na
de gemeenteraadverkiezingen op 16 maart 2022.

c.

Risico’s
De rekenkamercommissie is zich er van bewust dat de voorgedragen kandidaat uit
dezelfde politieke fractie afkomstig is als zittend intern lid de heer Jacobs. De commissie
is echter van mening dat dit niet tot bezwaren leidt, omdat de rekenkamercommissie een
apolitiek karakter kent. In de ogen van de commissie, vormt dit geen beletsel voor de
benoeming.

6. Visie Blij in Beesel
Niet van toepassing

7. Toegankelijkheid
Niet van toepassing

8. Duurzaamheid
Niet van toepassing

Bijlagen
Brief rekenkamercommissie voordracht intern lid
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