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Griffie Leiderdorp, 19 februari 2019
Onderwerp: Benoeming drie leden en 

vicevoorzitter 

Rekenkamercommissie Leiden-

Leiderdorp 

Aan de raad.

*Z01E05
81C88*

Beslispunten

In te stemmen met de benoeming door de gemeenteraad van Leiden van:
1. Dhr. L. Beijen tot lid van de Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp met ingang van 1 maart 

2019;
2. Mevr. J. Jansen tot lid van de Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp met ingang van 1 maart 

2019;
3. Mevr. M.V.H. van den Berg tot lid en vicevoorzitter van de Rekenkamercommissie Leiden-

Leiderdorp met ingang van 1 maart 2019;

1 SAMENVATTING 

Na het vertrek van de voorzitter, de vicevoorzitter en een van de leden van de 
Rekenkamercommissie zijn er drie nieuwe leden geselecteerd waarvan één tevens vicevoorzitter. 
De gemeenteraad van Leiden benoemt deze nieuwe leden na afstemming met de raad van 
Leiderdorp.  

2 Inleiding

Op 1 augustus 2018 heeft de Rekenkamercommissie afscheid genomen van de toenmalige 
voorzitter de heer M.C. Wassenaar. Het voorzitterschap is toen overgedragen aan de heer J.T. van 
Egdom. Er is op dat moment besloten om nog geen nieuw lid te werven, omdat er richting maart 
2019 sowieso een werving zou zijn. 

Op 1 maart 2019 komt er een einde aan de eerste termijn van vicevoorzitter mevrouw W.J. van 
Helden. Zij had eerder al aangegeven niet beschikbaar te zijn voor een tweede termijn. Daarnaast 
heeft het lid mevrouw C. Peters aangegeven het lidmaatschap te willen beëindigen.

Er is een sollicitatiecommissie ingesteld bestaande uit twee raadsleden uit Leiden (J. Heijnen en F. 
Zeggelt), twee raadsleden uit Leiderdorp (H. Langenberg en O. McDaniel) en een lid van de 
Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp (R. Tursema) om drie nieuwe leden te werven.

Na gesprekken met een aantal kandidaten te hebben gevoerd, draagt de sollicitatiecommissie, de 
heer L. Beijen, mevrouw M.V.H. Van den Berg en mevrouw J. Jansen voor als nieuwe leden.
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Voor het C.V. van de kandidaten verwijzen wij u naar de ter inzage gelegde stukken.

3 Beoogd effect

Met het benoemen van drie leden van de Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp per 1 maart 
2019 en het benoemen van de vicevoorzitter, worden de vacante posities in de 
Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp vervuld. 

4 Argumenten

De benoeming is overeenkomstig artikel 4 van de Verordening gemeentelijke 
Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp 2017. De benoeming van de leden van de commissie 
geschied door benoeming door de Raad van Leiden met instemming van de Raad van Leiderdorp. 

5 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie

Er zijn vanuit de raad van Leiden en Leiderdorp geen bezwaren kenbaar gemaakt tegen dit 
voorstel. De selectie van de drie nieuwe leden van de Rekenkamercommissie is zorgvuldig tot 
stand gekomen in samenspraak met de gemeenteraden van Leiden en Leiderdorp en de 
Rekenkamercommissie.   

6 Communicatie

Het raadsbesluit wordt via het raadsinformatiesysteem gepubliceerd en gestuurd aan de 
gemeenteraad van Leiden die de benoemingsbesluiten zal nemen. 

7 Financiën

Niet van toepassing.

8 Evaluatie

Niet van toepassing. 

De griffier,

B.A.M. Rijsbergen

Bijlagen:
C.V. te benomen leden (geheim)
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