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Benoeming twee leden Rekenkamer Utrecht
Het presidium stelt de raad voor het volgende te besluiten:
1
Mevrouw mr. drs. C. de Boer benoemen tot lid van de Rekenkamer Utrecht per 1 mei 2018.
2
De heer dr. S.J. Keulen benoemen tot lid van de Rekenkamer Utrecht per 1 mei 2018.

Het presidium,
De griffier,
mr. M. van Hall

De voorzitter van het Presidium,

mr. J.H.C. van Zanen

Bijlages

1) Profielschets leden Rekenkamer Utrecht;
2) Aanvaardingsverklaring en overzicht hoofd- en nevenfuncties van mevrouw De Boer
en de heer Keulen;
3) CV’s van mevrouw De Boer en de heer Keulen (alleen voor raadsleden beschikbaar).

Context
De Rekenkamer Utrecht is op 13 januari 2005 door de raad ingesteld, op basis van 81a van de
Gemeentewet. De Rekenkamer Utrecht is een college van minimaal drie leden (Verordening
Rekenkamer Utrecht, artikel 2). De leden en voorzitter worden door de gemeenteraad voor zes
jaar benoemd (Gemeentewet, artikel 81c).

Beslispunt
1

Mevrouw mr. drs. C. de Boer benoemen tot lid van de Rekenkamer Utrecht per 1 mei 2018

Argumenten
1.1

Per 1 december 2017 is er een vacature lid Rekenkamer Utrecht. Daarnaast zal in januari
2019 de benoemingstermijn van een ander lid, te weten de heer G. Bukkems, aflopen. Er
heeft een wervings- en selectieprocedure voor twee leden plaatsgevonden.

Beslispunt
2

De heer dr. S.J. Keulen benoemen tot lid van de Rekenkamer Utrecht per 1 mei 2018.

Toelichting
Per 1 december 2017 is een vacature lid Rekenkamer Utrecht ontstaan door het ontslagverzoek van
de heer H. van den Broek. De raad heeft in haar vergadering van 21 december 2017 dit ontslag op
eigen verzoek verleend. In het perspectief van het aflopende lidmaatschap van de heer Bukkems in
januari 2019 is besloten gelijktijdig te werven voor twee leden. Gedurende een deel van 2018 zal de
Rekenkamer derhalve vier leden hebben, hetgeen met het oog op het inwerken en overdragen van
ervaring als gunstig wordt aangemerkt.
In overleg met de Commissie Personeel Raadsorganen (CPR) en de griffier op 18 december 2017 is
besloten een selectiecommissie samen te stellen, bestaande uit de heren Van den Berg (voorzitter
rekenkamer), Bukkems (lid rekenkamer) en Post (voorzitter CPR). De heer Van den Berg vervulde rol
van voorzitter van de selectiecommissie. De heer Molenaar (secretaris/hoofd staf rekenkamer)
vervulde de rol van secretaris/adviseur van de selectiecommissie.
De selectiecommissie heeft – inbegrepen een consultatie van de griffier en de andere leden van de
CPR (de heren Gilissen en Verschuure) – een profielschets opgesteld (bijlage 1). De profielschets
vormde het uitgangspunt voor de werving en selectie.
De werving is voortvarend opgepakt om de selectie van twee kandidaten nog af te ronden in de
huidige raadsperiode. Gelet op diverse termijnen en beschikbaarheid van leden van de
selectiecommissie is de selectie gedaan in de afgelopen raadsperiode. De formele benoeming zal
plaatsvinden in de nieuwe raadsperiode.
Begin januari is zowel digitaal als hardcopy met een kleine annonce en verwijzing naar de website
van de rekenkamer geadverteerd in De Volkskrant / VK Banen-Intermediair, AD-UN / Amersfoort en
Binnenlands Bestuur, alsmede via de NVRR (landelijke vereniging van rekenkamers) en via
attendering op deze vacatures in de eigen netwerken. De sluitingstermijn is gesteld op 30 januari
2018.
In totaal zijn 123 reacties binnengekomen. Deze zijn beoordeeld door de selectiecommissie en
besproken op 2 februari. Deze bespreking heeft geresulteerd in het uitnodigen van vijf kandidaten
voor een eerste gesprek op 9 februari. Bij deze selectie is gekeken naar de aansluiting met de
profielschets én de match en verwachte toegevoegde waarde qua profiel en ervaring met de huidige
samenstelling van de rekenkamer (bestuur en staf). Van de vijf kandidaten waren er 2 mannen en 3
vrouwen, qua leeftijd variërend van 36 tot 57 jaar, woonachtig in en om Utrecht of elders in de
Randstad.

Op basis van de eerste ronde gesprekken is de selectiecommissie tot de conclusie gekomen dat in
principe met vier van vijf kandidaten verschillende combinaties van geschikte kandidaten mogelijk
zijn. Een volgende gespreksronde om tot een nadere selectie te komen werd niet nodig geacht.
Bij alle kandidaten is expliciet gevraagd of er sprake is van functies / nevenfuncties /werkzaamheden
of andere belemmeringen die een goed vervulling van het lidmaatschap van de rekenkamer in de
weg zouden zitten, als ook of er zaken zijn uit het verleden van de persoon die bekend moeten zijn
bij de selectiecommissie en het presidium. Op deze vragen is positief en op een voor de
selectiecommissie aannemelijke manier antwoord gegeven door de kandidaten.
De selectiecommissie beveelt het presidium aan mevrouw C. de Boer en de heer S. Keulen voor te
dragen aan de gemeenteraad om hen te benoemen als lid van de Rekenkamer Utrecht.
Zowel mevrouw De Boer als de heer S. Keulen hebben verklaard hun benoeming als lid van de
Rekenkamer Utrecht te aanvaarden (conform artikel 4, lid 2a van de Verordening Rekenkamer
Utrecht). Ten behoeve van de opgave van de openbare betrekkingen (conform artikel 4, lid 2b) zijn
de CV’s beide beoogde leden bijgevoegd (bijlage 3). Tevens is hen gevraagd om een verklaring
conform artikel 4, lid 2c van de Verordening Rekenkamer Utrecht.
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Benoeming twee leden Rekenkamer Utrecht
besluit
1
Mevrouw mr. drs. C. de Boer benoemen tot lid van de Rekenkamer Utrecht per 1 mei 2018.
2
De heer dr. S.J. Keulen benoemen tot lid van de Rekenkamer Utrecht per 1 mei 2018.

Aldus besloten in de vergadering van de raad, gehouden op 26 april 2018

De griffier

De voorzitter gemeenteraad

mr. M. van Hall

mr. J.H.C. van Zanen

