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SAMENVATTING
De benoemingstermijn van een van de leden van de Rekenkamercommissie loopt af op 1 mei 2018.
Voorgesteld wordt om deze vacature in te vullen door de benoeming van de heer D. Hoek te Nijverdal.
BESLISPUNTEN
De heer D. Hoek te Nijverdal per 1 mei 2018 voor een periode van 4 jaren te benoemen tot lid van de
Rekenkamercommissie.
INLEIDING
De benoemingstermijn van de heer Malag, lid en voorzitter van de Rekenkamercommissie, loopt af op
1 mei 2018. Op grond van de verordening kunnen leden één maal herbenoemd worden. Dat is bij de
heer Malag al gebeurd zodat een herbenoeming nu niet meer mogelijk is.
De heer Malag heeft de rekenkamercommissie 8 jaar geleid en heeft er voor gezorgd dat er een
positief beeld is over het functioneren van en de samenwerking met de rekenkamercommissie. Wij zijn
hem daarvoor zeer erkentelijk.
In overleg tussen de Rekenkamercommissie en de Rekeningcommissie is de vacature opengesteld.
Uit de Rekeningcommissie is een selectiecommissie samengesteld, aangevuld met twee leden van de
Rekenkamercommissie. De selectiecommissie is ondersteund door de griffier.
Er hebben 10 personen gereageerd en met drie kandidaten is een gesprek gevoerd.
De commissie adviseert u unaniem de heer Hoek te benoemen. Zijn CV ligt bij de griffie ter inzage.
De benoeming geldt voor een periode van 4 jaren. Er is éénmaal herbenoeming mogelijk.
BEOOGD EFFECT
Waarborging van de continuïteit van de werkzaamheden van de rekenkamer door het voorzien in de
vacature.
ARGUMENTEN
Op grond van de verordening dient de rekenkamer te bestaan uit drie personen. Met het vervullen van
de vacature wordt hieraan voldaan.
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KANTTEKENINGEN
Geen
FINANCIËN
In de begroting is rekening gehouden met de vergoeding voor de leden van de Rekenkamer.
COMMUNICATIE
Betrokkene wordt schriftelijk over uw besluit geïnformeerd.
BIJLAGEN
Geen
De selectiecommissie,
de secretaris,

de voorzitter,

Jan Bouke Zijlstra

Arie van der Wilt
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RAADSBESLUIT

RAADSVERGADERING

:

19 april 2018
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GERELATEERDE ZAAK :

De raad van de gemeente Raalte,
gelezen het voorstel van de selectiecommissie d.d. 6 maart 2018
besluit:
De heer D. Hoek te Nijverdal per 1 mei 2018 voor een periode van 4 jaren te benoemen tot lid van de
Rekenkamercommissie.
Aldus besloten in de vergadering van 19 april 2018.
de griffier,

de voorzitter,

Jan Bouke Zijlstra

Martijn Dadema
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