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NOORDOOSTPOLDER

Emmeloord, 1 oktober 2018.

Onderwerp
Benoeming extern lid en tevens voorzitter Rekenkamercommissie Noordoostpolder.

Advies presidium
Het presidium adviseert positief.

Aan de raad.
Status: ter besluitvorming

Voorgesteld besluit
De heer J.W.A. van Enst te Almere te benoemen tot lid en voorzitter van de 
rekenkamercommissie. De zittingstermijn loopt van 12 november 2018 tot 1 november 2022. 
Hij kan aansluitend eenmaal herbenoemd worden voor vier jaar tot 1 november 2026.

Doelstelling
De rekenkamercommissie weer op sterkte brengen zoals in de verordening gemeentelijke 
rekenkamercommissie Noordoostpolder 2015 is genoemd.

Inleiding
Als gevolg van het periodiek aftreden van de heer G J. Put als externe voorzitter van de 
rekenkamercommissie, per december 2019 en het aftreden van extern lid en plaatsvervangend 
voorzitter G.P. Vermeulen, per januari 2018 is een vacature in de rekenkamercommissie 
ontstaan voor een extern lid en tevens voorzitter, dat wil zeggen van een niet-raadslid.

Argumenten
De samenstelling van de rekenkamercommissie is in de verordening vastgelegd: drie externe 
leden en drie leden benoemd uit uw raad. In die vacature dient te worden voorzien.
De rekenkamercommissie heeft de gebruikelijke selectieprocedure gevolgd. Uit de 14 reacties 
op de advertenties is een drietal personen geselecteerd voor een gesprek met de 
rekenkamercommissie. Unaniem wenst de rekenkamercommissie de heer 
J.W.A. van Enst voor te dragen voor benoeming tot extern lid en tevens voorzitter.

Kanttekeningen
Geen.

Planning/uitvoering
Geen.

Bijlagen
Geen.

Het presidium
Steller : R.F. Wassink; r.wassink@noordoostpolder.nl

mailto:r.wassink@noordoostpolder.nl
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De raad van de gemeente Noordoostpolder,

gelezen het voorstel van het presidium van 1 oktober 2018;

gelet op de Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie Noordoostpolder 2015

BESLUIT:

de heer J.W.A. Enst te Almere te benoemen tot lid van de rekenkamercommissie. De 
zittingstermijn loopt tot 1 november 2022. Hij kan aansluitend eenmaal herbenoemd worden 
voor vier jaar.

Aldus besloten in de openbare vergadering 
van 12 november 2018.


