
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 6 

 

 Doetinchem, 23 oktober 2015 

 

 

Benoeming R.W.G. Wissink tot lid 

rekenkamercommissie 

 

 

Voorstel: de heer R.W.G. Wissink benoemen tot lid van de 

rekenkamercommissie. 

 

Per 1 juli 2015 heeft de heer M. Boersma zijn functie als lid van de rekenkamercommissie 

beëindigd. Na zijn vertrek hebben wij een nieuw lid gezocht. De uitvoering lag in handen van 

de selectiecommissie en de griffie. De selectiecommissie bestond uit raadsleden B.H.M. Ernst 

en H.J.C. te Hennepe, de leden van de rekenkamercommissie mevrouw W. J. Oosterveld-

Sanders en J.T. Langelaar en de griffier de heer B.P.M. Janssens.  

 

In de Gemeentewet zijn strikte bepalingen opgenomen waaraan een persoon moet voldoen 

om tot lid van de rekenkamercommissie te worden benoemd. Daarnaast spelen ongeschreven 

regels een rol die kunnen worden gehanteerd bij benoemingen van leden van de rekenkamer-

commissie, zoals niet politiek actief zijn in onze gemeente. Uitgangspunt daarbij is dat de 

onafhankelijkheid van de rekenkamer niet in het geding mag komen. 

De selectiecommissie heeft in april 2015 het functieprofiel vastgesteld. Ze heeft gezocht naar 

een lid van de rekenkamercommissie dat woonachtig is in Doetinchem en afkomstig is uit het 

bedrijfsleven. De commissie heeft daarbij de benadering gekozen dat de kandidaat geen functies 

mag vervullen dan wel in situaties mag verkeren of komen te verkeren die de onafhankelijke  

oordeelsvorming in de weg zouden staan. 

De selectiecommissie heeft vijf sollicitanten uitgenodigd voor een gesprek. Eén kandidaat 

moest zich terugtrekken wegens onverwachte ontwikkelingen binnen haar vaste 

werkbetrekking. Met de vier overgebleven sollicitanten heeft de selectiecommissie onder meer 

gesproken over hun motitvatie om te solliciteren, hun band met Doetinchem en/of de 

Achterhoek, hun werkervaring en hun ervaring met het doen van onderzoek. De gesprekken 

leidden tot een goed beeld van de sollicitanten. Op basis van deze gesprekken stelt de 

selectiecommissie unaniem voor om de heer R.W.G. Wissink te benoemen als lid van de 

rekenkamercommissie.  

 

Voordat de heer Wissink zijn functie kan uitoefenen, legt hij in handen van de voorzitter van 

de raad de eed af, vermeld in artikel 81g van de Gemeentewet:  

 

 Ik zweer dat ik, om tot lid van de rekenkamercommissie benoemd te worden, 

rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of 

gunst heb gegeven of beloofd.  

 

 Ik zwaar dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig 

geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.  

 

 Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat 

ik mijn plichten als lid van de rekenkamercommissie naar eer en geweten zal vervullen.  

 

 Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!   

 

 

Namens de selectiecommissie, 

 

drs. B.P.M. Janssens, voorzitter



De raad van de gemeente Doetinchem; 

 

gezien het voorstel van de selectiecommissie over de benoeming van R.W.G. Wissink tot lid 

van de rekenkamercommissie; 

 

gelet op artikel 81oa van de Gemeentewet en de Verordening gemeentelijke rekenkamer-

commissie 2010; 

 

b e s l u i t : 

 

de heer R.W.G. Wissink te benoemen tot lid van de rekenkamercommissie. 

 

 

Aldus besloten in zijn vergadering van 29 oktober 2015, 

 

 

 

 

 

 , griffier 

 

 

 

 

 

 , voorzitter 

 

 

 

 


