
RAADSVOORSTEL 21.OOO9

Rv. nr.: 21.0009 Presidium d.d. 19 februari2O2l

Naam programma + onderdeel:
Bestuur en dienstverlening

Ondenrerp:
Herbenoeming twee leden Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp

Aanleiding:
Tijdens de Raadsvergadering van 6 april 2017 zijn mevrouw B.E.D. Snelen de heer R.W.

Turksema benoemd als lid van de Rekenkamercommissie Leiden. Bij de totstandkoming van
de gezamenlijke Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp in 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.

Conform artikel 4, lid 3 van de Verordening gemeentelijke Rekenkamercommissie Leiden-
Leiderdorp 2017 (RB 17.0105 in Leiden en2116lo395241104181in Leiderdorp) kunnen de

leden na een eerste termijn van vier jaar worden herbenoemd voor een tweede termijn van
vier jaar. Aangezien de eerste termijn van mevrouw Snel en de heer Turksema dit jaar
verstrijkt, wordt voorgesteld om hen te herbenoemen. Mevrouw Snel zal wellicht niet de hele
tweede termijn vol maken.

Doel:

Herbenoeming van twee leden van de Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp per 1 april
2021.

Kader:

Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp 2017 (RB 17.0105).

Ovenregingen:
Conform artikel 4,lid l van de Verordening gemeentelijke Rekenkamercommissie Leiden-
Leiderdorp 20í7 (RB 17.0105 in Leiden enZl1610395241104181in Leiderdorp) benoemt de
gemeenteraad van Leiden in afstemming met de raad van Leiderdorp de leden van de
commissie (artikel 4,lid 1). Dit is daarmee ook van toepassing op een herbenoeming. ln art.

4,lid 2 staat opgenomen dat leden worden benoemd op basis van een gezamenlijke

voordracht vanuit Leiden en Leiderdorp.

Op 29 maart 2021 wordt een raadsvoorstel geagendeerd voor besluitvorming in de
gemeenteraad van Leiderdorp, met als beslispunt in te stemmen met de herbenoeming van
deze twee leden van de Rekenkamercommissie door de gemeenteraad van Leiden. Op 8
maarl202l wordt dit raadsvoorstel in het presidium van Leiderdorp behandeld voor
agendering, en vlak daarna zal deze beschikbaar zijn bij de documenten van dit raadsvoorstel



voor de gemeenteraad van Leiden. Daarom staat in het raadsbesluit opgenomen, dat deze

herbenoeming onder voorbehoud van instemming van de raad van Leiderdorp op 29 maart

2021is.

Financiën:

Niet van toepassing.

Evaluatie:
Niet van toepassing.

Bijgevoegde informatie:
Niet van toepassing,
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RAADSBESLUIT

De Raad van de gemeente Leiden:

Gezien het voorstel van de Commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid (raadsvoorstel

21 .0009 van 2021) en onder voorbehoud van instemming met deze herbenoeming van de
raad van Leiderdorp op 29 maart 2021is,

BESLUIT

met ingang van 1 april 2021 le benoemen tot lid van de Rekenkamercommissie

Leiden-Leiderdorp:

- mw. B.E.D. Snelte Leiden;

met ingang van í april 2021 te benoemen tot lid van de Rekenkamercommissie

Leiden-Leiderdorp:

- dhr. R.W. Turksema te Voorschoten;

Gedaan in de openbare raadsvergadering van 18 maart 2021 ,

de Griffier, de Voorzitter,

dhr. G.F Leiden drs. H.J
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