Aan de raad

AGENDAPUNT NR. 5
Doetinchem, 1 november 2017

Benoeming leden rekenkamercommissie
Te besluiten om:
Mevrouw C.H.M.A.T. Welling per 9 november 2017 en de heer S.H. Dijk per 1 januari 2018 te
benoemen tot lid van de rekenkamercommissie.
Context
Per 1 maart 2017 is de heer R.W.G. Wissink gestopt met zijn werkzaamheden voor de
rekenkamercommissie (hierna: rekenkamer). Conform het rooster van aftreden treedt
de heer J.T. Langelaar per 1 januari 2018 af. Om deze reden heeft het presidium besloten
om twee nieuwe leden te zoeken.
Beoogd effect
Door het benoemen van twee nieuwe leden is de rekenkamer weer op volle sterkte om de raad
bij te staan in zijn controlerende rol.
Argumenten
1.1 De selectiecommissie doet een voordracht aan u voor de benoeming van nieuwe leden.
De voordracht is conform de door u vastgestelde werkwijze. In de Verordening op de
rekenkamercommissie staat dat u voorafgaand aan een benoeming in overleg gaat met de
rekenkamer. Dit gebeurt in de selectiecommissie; deze bestaat uit de voorzitter en een lid van
de rekenkamer, twee raadsleden en de raadsgriffier. Op voordracht van het presidium hebben
mevrouw S.M. Koster en de heer G.P. Pontier namens de gemeenteraad deelgenomen aan
de selectiecommissie. De andere leden zijn mevrouw W.J. Lugtenburg-Sanders, de heer
J.T. Langelaar (voorzitter en lid rekenkamer), de heer B.P.M. Janssens (raadsgriffier) en
mevrouw M.A. Schennink (secretaris rekenkamer).
1.2 De kandidaten voldoen in grote mate aan het functieprofiel.
De selectiecommissie heeft in juni 2017 het functieprofiel vastgesteld en gezocht naar twee
leden die voldoen aan dit profiel (zie bijlage 1). Daarnaast heeft de selectiecommissie zowel bij
de werving als in de gesprekken met kandidaten erop gelet dat de kandidaten geen functies
vervullen dan wel in situaties verkeren die de onafhankelijke oordeelsvorming in de weg zouden
staan.
1.3 De selectiecommissie stelt unaniem voor om mevrouw C.H.M.A.T. Welling en de heer
S.H. Dijk te benoemen als lid van de rekenkamer.
Twintig personen hebben gereageerd op de vacature. De selectiecommissie heeft zes
sollicitanten uitgenodigd voor een gesprek. Ze heeft onder meer gesproken over hun motitvatie
om te solliciteren, hun band met Doetinchem en/of de Achterhoek, hun ervaring met het doen
van onderzoek en hun ideëen voor onderzoeksonderwerpen voor Doetinchem. De gesprekken
leidden tot een goed beeld van de sollicitanten.
Op basis hiervan stelt de selectiecommissie unaniem voor om mevrouw Welling en de heer Dijk
te benoemen als lid van de rekenkamer.
1.4. Er is een openstaande vacature en een vacature per 1 januari 2018.
De rekenkamer heeft momenteel één openstaande vacature en een vacature per 1 januari 2018.
Wij stellen voor om de benoeming van mevrouw Welling per direct in te laten gaan en de
benoeming van de heer Dijk per 1 januari 2018. De heer Langelaar kan zijn werkzaamheden op
deze manier tijdig overdragen. De benoeming van de leden is voor een periode van zes jaar.
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Financien
Dit voorstel heeft geen financiële gevolgen.
Vervolg
Conform het rooster van aftreden treedt de voorzitter van de rekenkamer, mevrouw
Lugtenburg-Sanders, per 1 november 2018 af. De voorbereidingen voor haar vervanging
beginnen medio mei 2018. Hierbij volgen wij dezelfde werkwijze.
Afleggen eed of belofte
Voordat de kandidaten hun functie kunnen uitoefenen, leggen zij in de vergadering van de
raad, in handen van de voorzitter, de volgende eed (verklaring en belofte) af, vermeld in
artikel 81g van de Gemeentewet:
Ik zweer (verklaar) dat ik, om tot lid van de rekenkamer benoemd te worden, rechtstreeks
noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb
gegeven of beloofd.
Ik zweer (verklaar en beloof) 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 (beloof) dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen
en dat ik mijn plichten als lid van de rekenkamer naar eer en geweten zal vervullen.
Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!
(Dat verklaar en beloof ik!)
Bijlagen
1. Profiel lid rekenkamercommissie
2. Curriculum vitae kandidaten (niet-openbaar)
3. Aanvuling achtergrond kandidaten (niet-openbaar)
Namens de selectiecommissie,
drs. B.P.M. Janssens

De raad van de gemeente Doetinchem;
gezien het voorstel van de selectiecommissie over de benoeming van mevrouw
C.H.M.A.T. Welling per 9 november 2017 en de heer S.H. Dijk per 1 januari 2018 tot lid
van de rekenkamercommissie;
gelet op artikel 81oa van de Gemeentewet en de Verordening rekenkamercommissie 2016;
besluit:
mevrouw C.H.M.A.T. Welling per 9 november 2017 en de heer S.H. Dijk per 1 januari 2018 te
benoemen tot lid van de rekenkamercommissie.
Aldus besloten in zijn vergadering van 9 november 2017,

, griffier

, voorzitter

