
No. 451248-1 

gemeente 

NOORDOOSTPOLDER 

Emmeloord, 19 december 2016. 

Onderwerp 
Herbenoeming extern lid Rekenkamercommissie Noordoostpolder 

Advies presidium 
Hamerstuk. 

Aan de raad. 
Status: ter besluitvorming 

Voorgesteld besluit 
De heer G.P. Vermeulen benoemen als lid van de rekenkamercommissie voor een periode 
van vier jaar, tot 31 december 2020. 

Doelstelling 

Het aantal van drie externe leden van de Rekenkamercommissie op sterkte houden. 

Inleiding 
Op grond van art. 3 van de Verordening op de Rekenkamercommissie 2015 worden 
externe leden benoemd voor een periode van vier jaar. De heer G.P. Vermeulen heeft de 
afgelopen twee jaar de termijn van de tussentijds teruggetreden heer Eissens vol 
gemaakt. Zijn formele eerste termijn voor vier jaar gaat in per 1 januari 2017. 
Argumenten 
De samenstelling van de rekenkamercommissie is in de verordening vastgelegd: drie 
externe leden en drie leden benoemd uit uw raad. Gegeven het feit dat de termijn van 
vervanging van de heer Eissens door de heer G.P. Vermeulen per 1 januari 2017 is 
verlopen en hij naar de mening van de rekenkamercommissie uitstekend functioneert, 
stelt de rekenkamercommissie uw raad voor de heer G.P. Vermeulen voor een eerste 
termijn te benoemen, zoals omschreven in de verordening artikel 3. 

Planning/uitvoering 
Aan de heer G.P. Vermeulen zal de benoeming worden bevestigd. Tevens zal een 
afschrift van deze bevestiging aan de rekenkamercommissie worden gezonden. 

Bijlagen 
Geen 

Steller : mevr. E. Fogl, secr. rekenkamercommissie; 
rekenkamercommissie@noordoostpolder.nl 



No. 451248-2 

gemeenfe 
NOORDOOSTPOLDER 

RAAD 
De raad van de gemeente Noordoostpolder, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 december 2016, no. 
451248; 

gelet op artikel 3 van de Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie 
Noordoostpolder 2015 

B E S L U I T : 

de heer G.P. Vermeulen benoemen als lid van de rekenkamercommissie voor een periode 
van vier jaar, tot 31 december 2020. 

Aldus besloten in de openbare vergadering 
van 23 januari 2017. 

fier, ^—N de voorzitter, 


