Adviesnota aan de raad
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Zaaknr: -2019
Onderwerp: Raadsvoorstel tot benoeming van een lid van de rekenkamercommissie.

Aan de raad
Beslispunten
Het benoemen van een nieuw lid van de gezamenlijke rekenkamercommissie GemertBakel - Laarbeek.
Aanleiding
Uw rekenkamercommissie bestaat uit 3 externe leden, die voor respectievelijk 3, 4 en 5 jaar zijn
benoemd (dit om te voorkomen dat ze allemaal tegelijk worden vervangen en er zo veel kennis
verdwijnt). De leden kunnen voor een periode van 4 jaar worden herbenoemd.
De termijn van het lid dat voor 3 jaar is benoemd (i.c. de heer C. Lommers) liep af op 21-4-2019.
De regiegroep, waarin de beide gemeenteraden met elk twee raadsleden zijn vertegenwoordigd, is
volgens het convenant belast met de voorbereiding van de (her)benoeming, het tijdelijk op nonactief stellen en het ontslag van de leden van de rekenkamercommissie. In dat kader heeft de
regiegroep informatie ingewonnen bij de andere leden en de secretaris van de
rekenkamercommissie. Op basis van deze informatie heeft de regiegroep besloten om de
gemeenteraden van Gemert-Bakel en Laarbeek geen voorstel tot herbenoeming van de heer C.
Lommers te doen. Hierover bent u op 18 april 2019 per mail geïnformeerd.
Als gevolg daarvan is het lidmaatschap van de rekenkamercommissie van de heer Lommers, van
rechtswege geëindigd per 21 april 2019. De regiegroep heeft vervolgens, in samenspraak met de
overige leden van de rekenkamercommissie, een procedure opgestart voor de werving van een
nieuw lid van de rekenkamercommissie.
Argumenten
De regiegroep is op zoek gegaan naar een nieuw lid van de rekenkamercommissie.
Naar aanleiding van de geplaatste vacature heeft de regiegroep zeven reacties ontvangen.
Met drie van hen zijn vervolgens gesprekken gevoerd. Op basis van deze gesprekken stelt de
regiegroep voor om te benoemen tot lid van de gezamenlijke rekenkamercommissie Gemert-Bakel
-Laarbeek: De heer R.R. Malag (1957) uit Vlijmen.
De heer Malag heeft zijn sporen verdiend als bestuurder in de onderwijswereld (Dr.
Schaepmanstichting Hengelo), waar hij onder meer ervaring heeft opgedaan met de portefeuilles
financiën en facilitaire diensten, bedrijfsvoering en personeel. Hij beschikt daarnaast over een
jarenlange ervaring als voorzitter van enkele andere rekenkamercommissies. Verder heeft hij meer
dan 30 boeken, cursussen en handleidingen geschreven voor zowel administratief als technisch
onderwijs en was hij samensteller van jaarverslagen en procedureboeken.
Sinds begin dit jaar is de heer Malag gepensioneerd en is hij lid van de Raad van Toezicht van
Stichting De Linge, een stichting die opvang en onderwijs biedt voor kinderen van 0 tot 13 jaar in
de gemeente Lingewaard.

De regiegroep is van mening dat deze kandidaat goed zal passen in de bestaande commissie en
een goede bijdrage kan leveren aan het werk van de rekenkamercommissie. Het curricula vitae
van de heer Malag ligt voor raadsleden ter inzage bij de griffie.
Vervolgstappen
Wanneer uw raad besluit tot benoeming van de heer Malag tot lid van de rekenkamercommissie,
dan zal de heer Malag op een later moment in een vergadering van uw raad de belofte afleggen.
Bijlagen (meegezonden stuk(ken), ter inzage gelegde stukken)
- Het CV van de heer Malag ligt bij de griffier ter inzage.
Gemert-Bakel/Laarbeek, 26 september 2019

M.L.M. van Heijnsbergen
Secretaris regiegroep rekenkamercommissie Gemert-Bakel - Laarbeek

