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 2012 VOORSTELLEN    

Afdeling:   Griffie  Leiderdorp, 22-06-2012 

Onderwerp: Benoeming leden Rekenkamer 

Leiderdorp 

 Aan de raad.  

 

 

Beslispunten 

1. Te herbenoemen tot lid van de Rekenkamer Leiderdorp: 

• Mevrouw I.C. Gerrits uit Leiden. 
 

2. Te benoemen tot lid van de Rekenkamer Leiderdorp: 

• Mevrouw J.C.H. van Veldhuizen uit Gouda; 

• De heer G. Baak uit Den Haag. 
 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Sinds de invoering in 2000 bestaat de Leiderdorpse Rekenkamer uit vijf leden. Na het 
vertrek van de voorzitter in december 2011 is geen nieuw lid geworven en is de 
voorzitterschap intern ingevuld. 
 
Op 11 september 2012 eindigt de zittingstermijn van zes jaar van de leden mevrouw Gerrits 
en de heer De Koning. Mevrouw Gerrits heeft aangegeven beschikbaar te zijn voor 
herbenoeming. De heer De Koning is niet beschikbaar voor herbenoeming.  

 
In een gesprek tussen het presidium en de Rekenkamer heeft het presidium erop 
aangedrongen het aantal leden van de Rekenkamer weer op vijf te brengen. 
Het presidium hecht veel waarde aan de Rekenkamer als instrument van de raad. Om goed 
onderzoek te kunnen doen is het nodig dat de Rekenkamer voldoende is bemenst en dat 
alle vereiste disciplines vertegenwoordigd zijn. Naast de herbenoeming van mevrouw Gerrits 
is het nodig een jurist en een registeraccountant te werven. 
 

 
 

1.b Voorgeschiedenis 

Om het aantal leden van de Rekenkamer weer aan te vullen tot vijf is er een 
sollicitatieprocedure opengesteld. Er is geadverteerd in het Leiderdorps Weekblad, het 
Leidsch Dagblad, op Gemeentebanen.nl en Werken in het Westen.nl. Op de advertentie 
hebben 18 kandidaten gereageerd.  
 
De selectiecommissie, bestaande uit de heer Kroon en mevrouw Gerrits namens de 
Rekenkamer, de heer Langenberg en mevrouw Meijer namens de raad en mevrouw 
Zantingh, griffier, heeft gesprekken gevoerd met zeven kandidaten.  
Mevrouw Van Veldhuizen uit Gouda en de heer Baak uit Den Haag kwamen  hieruit naar 
voren als de meest geschikte kandidaten. Zij voldoen aan de benoembaarheidseisen als 
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bedoeld in artikel 5 van de Verordening op de Rekenkamer 2011. Mevrouw Van Veldhuizen 
is jurist en de heer Baak is registeraccountant. 
 
 

2 Beoogd effect 

Het benoemen en beëdigen van twee nieuwe leden van de Rekenkamer, zodat deze weer 
voltallig en functioneel is. 
 

3 Argumenten 

Met de benoeming van twee nieuwe leden is de voortgang binnen de Rekenkamer 
gewaarborgd en zijn alle gewenste disciplines weer in de Rekenkamer vertegenwoordigd.  
 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

De benoeming van mevrouw van Veldhuizen en de heer Baak is zoals gebruikelijk voor 
zes jaar en zij kunnen eenmaal worden herbenoemd. 

 

5 Duurzaamheid 

n.v.t. 
 

6 Communicatie en participatie 

Er is geadverteerd in het Leiderdorps Weekblad, het Leidsch Dagblad, en op de website 
Gemeentebanen.nl en Werken in het Westen.nl. 
 

7 Kosten, baten en dekking 

De kosten voor vacatiegelden zijn opgenomen in de begroting van de gemeente 

Leiderdorp. 

 

8 Evaluatie 

De selectiecommissie zal het proces evalueren en de verordening waar nodig aan de 

praktijk aanpassen. Het functioneren van de Rekenkamer als zodanig komt halfjaarlijks 

aan de orde in het overleg tussen de Rekenkamer en het presidium. 

 

de griffier,  

 

Mevr. J.C. Zantingh 

 
 
 
Bijlagen: 
Verordening op de Rekenkamer 2011 
CV van mevrouw van Veldhuizen en van de heer Baak (vertrouwelijk in de leeskamer) 
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