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  Griffie  Leiderdorp, 9 februari 2021 

     

Onderwerp: Herbenoeming leden van de 

Rekenkamercommissie Leiden-

Leiderdorp 

 Aan de raad.  

 

 

*Z033C30EDB3* 
Beslispunten 

In te stemmen met de herbenoeming door de gemeenteraad van Leiden met ingang van 1 april 2021 
van: 

- mw. B.E.D. Snel te Leiden; 
- dhr. R.W. Turksema te Voorschoten. 

 

 

1 SAMENVATTING  

Volgens artikel 4 Benoeming leden, lid 1 van de verordening gemeentelijke Rekenkamercommissie 
Leiden-Leiderdorp benoemt de gemeenteraad van Leiden in afstemming met de raad van 
Leiderdorp de leden van de commissie. De eerste termijn van mevrouw Snel en de heer Turksema 
verstrijkt dit jaar. Om die reden wordt voorgesteld hen te herbenoemen.  
 

2 Inleiding 

De Rekenkamercommissieleden mevrouw Snel en de heer Turksema zijn op 6 april 2017 door de 
raad van Leiden benoemd als lid van de Rekenkamercommissie Leiden. Met het vaststellen van de 
verordening voor de gezamenlijke Rekenkamer Leiden-Leiderdorp tijdens de raadsvergadering op 
11 december 2017 is besloten dat de leden van de Leidse rekenkamercommissie aan zouden 
blijven voor de gezamenlijke rekenkamercommissie en dat daarbij de lopende termijnen 
gehandhaafd zouden worden.  
 
Artikel 4 benoeming leden, lid 4 van de verordening stelt dat de leden van de commissie voor een 
periode van vier jaar worden benoemd. Een herbenoeming voor maximaal nog één periode van 
vier jaar is daarbij mogelijk. De gemeenteraad van Leiden benoemt en herbenoemt leden in 
afstemming met de raad van Leiderdorp. De periode van vier jaar verstrijkt per begin april 2021 
voor mevrouw Snel en de heer Turksema. Voorgesteld wordt om de twee leden her te benoemen 
voor een periode van vier jaar. Mevrouw Snel zal wellicht niet de hele tweede termijn vol maken. 
 

3 Beoogd effect 

Met het herbenoemen van de twee leden van de Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp per 1 
april 2021 wordt een voltallige Rekenkamercommissie behouden.  

4 Argumenten 

De herbenoeming is overeenkomstig artikel 4 van de Verordening gemeentelijke 
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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 

Niet van toepassing. 
 

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  

 


