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gemeente

NOORDOOSTPOLDER

Emmeloord, 24 april 2018.

Onderwerp
Verlenging benoeming externe leden Rekenkamercommissie Noordoostpolder.

Advies Presidium
Het presidium adviseert unaniem positief.

Aan de raad.
Status: ter besluitvorming

Voorgesteld besluit
De benoemingstermijn voor de Rekenkamercommissie Noordoostpolder van de heer G.J. 
Put te Lelystad verlengen tot 31-12-2019 en de benoemingstermijn van mevrouw E.M.L. 
Fogl te Sneek verlengen tot 31-12-2020.

Doelstelling
De continuïteit borgen binnen de rekenkamercommissie.

Inleiding
Als gevolg van het terugtreden van de heer G.P. Vermeulen is er een vacature in de 
rekenkamercommissie ontstaan voor extern lid, dat wil zeggen voor een niet-raadslid. De 
termijn van de huidige voorzitter loopt eind dit 2018 af en die van de secretaris eind 
2019. Daarnaast zullen er dit jaar, vanwege de nieuwe raadsperiode, drie nieuwe interne 
(raads-)leden benoemd worden.

Argumenten
De samenstelling van rekenkamercommissie is in de verordening vastgelegd: drie 
externe leden en drie leden benoemd uit uw raad. Wanneer het huidige schema van 
aftreden gehanteerd wordt vloeien binnen ruim anderhalf jaar alle interne en externe 
leden af. De Rekenkamercommissie vreest voor de continïteit voor de komende jaren, 
vanwege het grote aantal wisselingen. Het presidium deelt deze mening.

Kanttekeningen
1. Voor externe leden is vastgelegd dat zij gedurende twee termijnen van vier jaar 
kunnen worden benoemd. Beide externe leden naderen het einde van hun tweede 
termijn. Door deze verlenging wordt eenmalig afgeweken van de verordening door de 
tweede termijn van beiden met een jaar te verlengen.
2. Voor de invulling van de vacature die is ontstaan wordt op korte termijn een procedure 
gestart, met als doel een beoogd-voorzitter te benoemen.

Planning/uitvoering
Geen

Bijlagen
Geen

Namens het presidium^^^-——

Portefeuillehouder : de heer A. van der Werff
Steller : de heer R.F. Wassink; 06 48 13 46 14;

r.wassink@noordoostpolder.nl
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NOORDOOSTPOLDER
RAAD

De raad van de gemeente Noordoostpolder,

gelezen het voorstel van de griffier van 24 april 2018, no. 18.0000155; 

gelet op artikel 3 Verordening Rekenkamercommissie Noordoostpolder 2015

BESLUIT:

de benoemingstermijn voor de Rekenkamercommissie Noordoostpolder van de heer 
GJ. Put te Lelystad te verlengen tot 31 december 2019 en de benoemingstermijn van 
mevrouw E.M.L. Fogl te Sneek te verlengen tot 31 december 2020.


