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 2011 VOORSTELLEN    

Afdeling:   Griffie  Leiderdorp, 28-10-2011 

Onderwerp:  Benoemen voorzitter 

rekenkamer Leiderdorp 

 Aan de raad.  

 

 

Beslispunten 

 

1. De heer C. Hof te Voorhout te benoemen tot voorzitter van de Rekenkamer Leiderdorp 

 

 

 

1 Inleiding 

De voorzitter van de gemeentelijke rekenkamer, de heer F. van Oosten, heeft aangegeven 

zijn functie per 1 januari 2012 te willen neerleggen i.v.m. zijn drukke werkzaamheden als 

wethouder in de gemeente Schiedam. 

De overige leden van de rekenkamer hebben bij het presidium aangegeven dat zij graag 

de heer Hof uit hun midden als voorzitter willen laten benoemen. Het presidium staat hier 

positief tegenover. Het werven van een nieuw lid om het aantal leden van de rekenkamer 

weer aan te vullen tot vijf is vooralsnog niet aan de orde. 

   

2 Beoogd effect 

Het benoemen van een voorzitter van de rekenkamer. 

 

3 Argumenten 

Met de benoeming van de heer Hof is het voorzitterschap intern vervuld. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

Volgens rooster zal de heer Hof in december 2013 aftreden. De rekenkamer zal zich tijdig 

moeten buigen over zijn herbenoeming dan wel de benoeming van een nieuwe voorzitter. 

Door het vertrek van de heer van Oosten bestaat de rekenkamer nu uit vier leden. De 

rekenkamer zal zich moeten buigen over de benoeming van een nieuw lid van de 

rekenkamer. 
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Volgens rooster zullen de heer de Koning en mevrouw Gerrits in september aftreden. De 

rekenkamer zal zich tijdig moeten buigen over hun herbenoeming dan wel de benoeming 

van nieuwe leden van de rekenkamer. 

 

5 Milieu 

n.v.t. 

 

6 Communicatie en participatie 

Het presidium is in het overleg op 10 oktober jl. op de hoogte gebracht van het voornemen 

tot dit voorstel van de rekenkamer. 

 

7 Kosten, baten en dekking 

Het werven van een nieuw lid om het aantal leden van de rekenkamer weer aan te vullen 

tot vijf is vooralsnog niet aan de orde. Hierdoor worden de presentiegelden van de 

rekenkamer tijdelijk lager. Het totale budget van de rekenkamer blijft in stand, eventuele  

overschotten worden conform de Nota Reserves en Voorzieningen toegevoegd aan de 

reserve rekenkamer indien deze nog niet het plafond van 50.000 heeft bereikt. 

 

8 Evaluatie 

n.v.t. 

 

 

De griffier, 

 

 

Mevr. J.C. Zantingh 

 

 

Bijlagen:  n.v.t. 


