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Benoeming interne leden rekenkamercommissie

2019
Portefeuillehouder

Presidium

Samenvatting raadsvoorstel
Een rekenkamercommissie doet onderzoek naar doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid. De
rekenkamercommissie bestaat uit 6 leden, 3 externe leden en 3 interne leden. De gemeenteraad
benoemt de 3 interne leden uit zijn midden voor een periode die gelijk is aan de duur van de
raadsperiode. Voor de drie vacatures voor interne leden in de rekenkamercommissie hebben zich ...
raadsleden gekandideerd.

Voorgesteld raadsbesluit
op grond van art. 2.3 lid 1 van de verordening Rekenkamercommissie gemeente Almelo 2019 benoemt
de gemeenteraad uit zijn midden de 3 interne leden van de rekenkamercommissie. Van de hierna
genoemde drie kandidaten die bij de stemming de meeste stemmen voor krijgen te benoemen tot lid
van de rekenkamercommissie. Mits zij tenminste een meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen
vóór krijgen:
1.
2.
3.
4.
5.

Dhr. G.W.L. Stork (LAS)
Dhr. W.B. Teeuw (CU)
Mevr. Q.D.D.M.
Munnich (VVD)
Dhr. H.J.J. Tijhof (PVV)
Dhr. A. Ekizkuyu (GL)

Inleiding
Sinds 2006 is iedere gemeente volgens de Gemeentewet verplicht om een rekenkamer (volgens de
gemeentewet) of een rekenkamerfunctie (rekenkamercommissie volgens een verordening) te hebben.
Het instellen van een rekenkamer(commissie) is niet vrijblijvend.
Een rekenkamer doet onderzoek naar doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid.
De Gemeentewet (art. 81 e.v.) bepaalt dat er in iedere gemeente een rekenkamer(commissie) moet zijn
ingesteld. De gemeente Almelo heeft sinds 29 januari 2004 een rekenkamercommissie. De
rekenkamer(commissie) is een onafhankelijk orgaan. De onafhankelijkheid komt onder andere tot uiting
bij de onderwerpkeuze, de onderzoek aanpak, de oordeelsvorming en de rapportage.

Pagina 1 van 3
Raad - 1 905411

Beoogd effect
Door middel van de benoeming van de interne en externe leden van de rekenkamercommissie voldoet
de gemeente Almelo aan de verplichting conform 81 e.v. Gemeentewet om een rekenkamerfunctie te
hebben.

Argumenten
Door het instellen van de rekenkamercommissie en het instellen van de interne en externe leden voldoet
de gemeenteraad van Almelo aan art. 81 e.v. van de Gemeentewet.

Kosten, opbrengsten,

dekking en preventief toezicht

De benoeming van de interne leden in de rekenkamercommissie heeft geen consequenties voor de
middeleninzet.

Vervolg
Na de benoeming van de interne leden zal de werving- en selectieprocedure voor de externe leden
worden gestart.

Bijlagen
Niet van toepassing.
Wij stellen u voor te besluiten conform

Presidium van de gemeenteraad

het bijgevoegde

ontwerpraadsbesluit.

van Almelo,

de griffier,

de voorzitter,

drs. C.M. Steenbergen

I.A. ten Seldam
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De Raad van de Gemeente Almelo:
Gezien het voorstel van het presidium van de gemeente Almelo;
Besluit:
Op grond van art. 2.3 lid 1 van de verordening Rekenkamercommissie gemeente Almelo 2019 benoemt
de gemeenteraad uit zijn midden de 3 interne leden van de rekenkamercommissie. Van de hierna
genoemde drie kandidaten die bij de stemming de meeste stemmen voor krijgen te benoemen tot lid
van de rekenkamercommissie. Mits zij tenminste een meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen
vóór krijgen:
1.
2.
3.
4.
5.

Dhr. G.W.L. Stork (LAS) - de heer G.W.L. Stork heeft zich als kandidaat teruggetrokken.
Dhr. W.B. Teeuw (CU)
Mevr. G.O.O.M. Munnich (VVD)
Dhr. H.J.J. Tijhof (PVV)
Dhr. A. Ekizkuyu (GL) - niet gekozen

Stemuitslag
Dhr. W.B. Teeuw (CU) 26 stemmen
Dhr. H.J.J. Tijhof (PVV) 23 stemmen
Mevr. Q.D.D.M. Munnich (VVD) 18 stemmen
Dhr. A. Ekizkuyu (GL) 14 stemmen,
waarmee de leden Teeuw, Tijhof en Munnich zijn benoemd.

Gedaan in de openbare vergadering van 14 mei 2019,
de griffier,

drs. C.M.

Steenbergen
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A.J. Gerritsen

