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Onderwerp
Raadsvoorstel benoeming lid Rekenkamercommissie

Voorstel
Mevrouw M. van Boekel te benoemen als lid van de rekenkamercommissie.

Inleiding
In 2015 werd de rekenkamercommissie door de raad ingesteld en werden de leden voor
3 jaar benoemd. In 2019 werden de voorzitter en een lid, na een schriftelijke evaluatie
van de invulling van de rekenkamerfunctie, herbenoemd. ook werd, na enkele
gesprekken hierover in het presidium en een werving- en selectieprocedure, uitgevoerd
door de twee leden van de rekenkamercommissie, in samenwerking met de griffiers van
de gemeenten Best (waarvoor dezelfde personen als leden van de rekenkamercommissie
actief zijn) en Waalre, de heer A. Teeuw benoemd als nieuw lid.

Bij brief van 7 februari 2020 bood de heer Teeuw echter weer zijn ontslag aan, vanwege
het aanvaarden van de functie van interim-manager Financiën bij een andere gemeente.

In overleg met het presidium werd afgesproken om dezelfde procedure te volgen als de
vorige keer, met dien verstande dat de griffiers van Best en Waalre, samen met de
huidige leden van de rekenkamercommissie, de werving en selectie voor hun rekening
hebben genomen en hierbij de vacature breder hebben uitgezet, om meer respondenten
te verkrijgen.
Dit heeft uiteindelijk 27 kandidaten en uiteindelijk de voordracht van mevrouw van
Boekel opgeleverd. Vooral de mate waarin kandidaten in het profiel passen en
complementair zijn aan de huidige leden van de commissie zijn hierbij de voornaamste
selectiecriteria geweest.
Gezien de gebleken geschiktheid wordt daarom voorgesteld om Mevrouw Martine van
Boekel te benoemen als lid in de rekenkamercommissie van de gemeente Waalre.

Beoogd resultaat
Een goed functionerende Rekenkamercommissie, die onderzoek verricht naar en aan de

raad adviseert over de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het
gemeentelijke beleid en beheer. De Rekenkamercommissie doet gemiddeld 1,5 onderzoek
per jaar en volgt de voortgang van de uitvoering van de aanbevelingen, de toezeggingen
van het college en de besluiten van de gemeenteraad met betrekking tot de doorwerking
van eerdere onderzoeken.

Argumenten

1.

Uit de schriftelijke evaluatie onder raadsfracties, gesprekken met het presidium en
gesprekken van de rekenkamercommissie met de raadsfracties is eerder gebleken
dat de rekenkamercommissie naar tevredenheid functioneert,

2.

Uit de werving- en selectieprocedure is gebleken dat mevrouw van Boekel de
benodigde kennis, vaardigheden en ambitie bezit en een optimale aanvulling op
het team vormt.

3.

Mevrouw van Boekel heeft aangegeven graag benoemt te worden op basis van de
Verordening rekenkamercommissie gemeente Waalre 2015.

Kanttekeningen
Niet van toepassing.
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Kosten en dekking
Niet van toepassing.

Duurzaamheid
Niet van toepassing.

Burgerparticipatie
Niet van toepassing.

Inclusieve samenleving
Niet van toepassíng.

Communicatie
De namen van de leden van de rekenkamercommissie, inclusief hun nevenfuncties,
worden gepubliceerd op de gemeentelijke website.

Vervolgprocedure en planning
Na benoeming door de raad, op 7 juli, zal de beëdiging door de burgemeester van het
nieuwe lid van de rekenkamercommissie, mevrouw van Boekel, zo snel mogelijk
plaatsvinden.

Bijlagen onderdeel van het voorstel
Dit raadsvoorstel bevat alle beslispunten. Er zitten geen bijlagen bij dit raadsvoorstel.

Bijlagen ter informatie
Dit raadsvoorstel bevat alle beslispunten. Er zitten geen bijlagen bij dit raadsvoorstel.
De Verordening rekenkamercommissie gemeente Waalre 2015 is te vinden op internet,

Het Curriculum Vitae van Mevrouw van Boekel is voor raadsleden in te zien bij de griffier,

HET PRESIDIUM VAN DE GEMEENTE WAALRE,

Namens deze, d

W.

r,

A. Ernes.
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