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GEMEENTE WESTLAND

RAADSVOORSTEL

ONDERWERP

Herbenoeming extern lid Rekenkamercommissie Westland (verder RKC)
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ln de raadsvergadering van 13 september 20í6 is de heer N. (Nils) Nijdam benoemd als extern lid
van de RKC. lngevolge artikel 3, lid b, van de Verordening op de Rekenkamercommissie gemeente Westland 2015 worden de voorzitter en de overige twee externe leden benoemd op voordracht
van het presidium vooreen periode van vierjaar. Deze leden kunnen doorde raad op voordracht
van het presidium één keer worden herbenoemd voor een gelijke periode. Per 13 september 2020
loopt dus de 1" termij n van de heer Nijdam af en komt hij in aanmerking voor herbenoeming.
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Met dit besluit de heer Nijdam te herbenoemen als extern lid van de RKC voor een periode van

4

jaar.
ARGUMENTATIE

De heer Nijdam heeft aangegeven graag beschikbaar te zijn voor een tweede termijn. Hij is met
veel genoegen extern lid van de Rekenkamercommissie, werkt goed samen met de collega's in de
RKC en heeft prettig contact met raads-, collegeleden en ambtenaren.
Zodoende ziet hij er naar uit om ook de komende vier jaar door middel van relevante onderzoeken
de raad bij te staan in haar kaderstellende en controlerende rollen. Zeker nu de coronacrisis veel
impact zal hebben op de financiêle situatie van de gemeente met meer uitgaven en minder inkomste n.
RISIGO'S EN KANTTEKEN

Gee

N

ÊN

n

FINANCIÊ

N

Er zijn geen financiële gevolgen. De maandelijkse vergoeding wordt betaald uit het regulier budget voor de Rekenkamercommissie.
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Er zal niet apart over de herbenoeming worden gecommuniceerd
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Geheime schriftelijke stemming over het voorstel om de heer Nijdam te herbenoemen tot extern
lid van de RKC. Na een positieve uitslag van deze stemming is aflegging van de belofte niet aan
de orde omdat deze reeds is afgelegd bij de benoeming op 13 september 2016.

Presidium van Westland,
de griffier,

dep

sidiumvoorzitter,

RAAD
2 2 SEP. 2020

Bergmans

L. G. Boekestij

n

GEMEE I{TE WËSTIÁNID

PAGINA 2 VAN

2

GEMEENTE WESTLAND

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Westland;

gelezen het voorstel van het presidium van 10 september 2020
gelet op het bepaalde in artikel 81 oa en 8'í f Gemeentewet

gelet op artikel 3 van de Verordening Rekenkamercommissie Westland 2015
gehoord de uitslag van de gehouden schriftelijke en geheime stemming in de Raad van 22 september 2020;

besluit:
De heer N. Nijdam te herbenoemen als extern lid van de Rekenkamercommissie Westland voor
een periode van vier jaar, ingaande 22 september 2020.
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