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ONDERWERP
Benoeming leden Rekenkamer Heemstede

SAMENVATTING
De raad heeft besloten tot oprichting van een Rekenkamer Heemstede. De raad benoemt 
drie leden van de Rekenkamer Heemstede voor de duur van zes jaar.

JURIDISCH EN BELEIDSKADER
Artikel 81c Gemeentewet
Verordening Rekenkamer Heemstede

BESLUIT B&W
nvt

BESLUIT RAAD 
De raad van de gemeente Heemstede;

gelezen het voorstel van de leden Jagtenberg en Timmer 

besluit:

1. Dhr XXX te benoemen als voorzitter van de Rekenkamer Heemstede voor de duur 
van zes jaar

2. Mw XXX te benoemen als secretaris van de Rekenkamer Heemstede voor de duur 
van zes jaar

3. Dhr XXX te benoemen als lid van de Rekenkamer Heemstede voor de duur van zes 
jaar

De raad voornoemd, 

de griffier,  de burgemeester,
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AANLEIDING
De raad heeft besloten tot oprichting van de Rekenkamer Heemstede. In de Rekenkamer 
worden drie externe leden benoemd door de raad: een voorzitter, een secretaris en een lid. 
Er hebben selectiegesprekken plaatsgevonden door een selectiecommissie bestaande uit de 
raadsleden Jagtenberg en Timmer, met ondersteuning van de griffier. 

MOTIVERING
De beoogde leden beantwoorden aan de profielschets
De kandidaten die worden voorgedragen voldoen aan de wensen in de profielschets en 
worden de beste keuze geacht. 

Gesprekken voor drie vacatures gelijktijdig
Er hebben zich 24 kandidaten gemeld op de drie vacatures, waarbij sommige sollicitanten 
beschikbaar waren voor meer dan één functie. De drie vacatures stonden gelijktijdig open. 
De selectiecommissie heeft voor elke functie meerdere kandidaten op gesprek uitgenodigd. 
Er hebben in totaal negen gesprekken plaatsgevonden, verdeeld over twee dagen.

De beoogd voorzitter
De beoogd voorzitter heeft ervaring met rekenkamers, als lid en als voorzitter. In zijn 
professionele leven is hij een ervaren toezichthouder. Hij voldoet aan alle wensen uit de 
profielschets. 

De beoogd secretaris
De beoogd secretaris heeft ruime werkervaring als controller en met risico- en 
projectbeheersing bij een grote gemeente. Zij voldoet aan de wensen uit de profielschets. 

Het beoogd lid
Het beoogd lid van de rekenkamer heeft een langdurige carrière afgesloten bij een bank en 
heeft oa ervaring als secretaris van de RvT en als Director General. Hij voldoet aan de 
wensen in de profielschets.

De beoogde leden vormen met elkaar een team
De Rekenkamer maakt een nieuwe start met drie nieuwe leden. De selectiecommissie heeft 
niet alleen de beste kandidaat voor elke functie geselecteerd, maar ook gezocht naar 
kandidaten die elkaar aanvullen en versterken. Het is belangrijk dat de leden met elkaar een 
goed team kunnen vormen. Om die reden heeft een kennismakingsgesprek plaatsgevonden 
tussen de drie beoogde leden van de Rekenkamer. De uitkomst daarvan is positief.

Evenwichtige samenstelling
De selectiecommissie draagt u met deze kandidaten een evenwichtige Rekenkamer voor 
met twee mannen en een vrouw, meer en minder ervaring met rekenkamers en alle drie 
ervaring met het begeleiden van onderzoek. Twee leden komen uit Heemstede en één van 
buiten (maar in de regio).

FINANCIËN
De leden ontvangen een vergoeding op basis van de Verordening Rekenkamer Heemstede

PLANNING/UITVOERING
De leden kunnen direct na de benoeming aan de slag.

PARTICIPATIE EN COMMUNICATIE
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In de Verordening Rekenkamer Heemstede is opgenomen dat per onderzoek een burgerlid 
aan de Rekenkamer wordt toegevoegd. De Rekenkamer selecteert een geschikt burgerlid. 
Het burgerlid wordt benoemd door de raad voor de duur van het betreffende onderzoek.

DUURZAAMHEID
-

BIJLAGEN
 Vacatureteksten 
 De CV’s van de beoogd leden zijn voor raadsleden ter inzage via de griffie


