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Onderwerp:
Voortzetting lidmaatschap extern lid Rekenkamercommissie Emmen (RKE)

Portefeuillehouder: C. Bijl (Dienstverlenend)
Griffie
Secretaris Rekenkamer
C.M. de Widt, telefoon (0591 - 68 5380)
Aan de gemeenteraad
Voorgesteld besluit
Met ingang van 1 januari 2014 (voor de periode van 1 jaar) tot 1 januari 2015 te benoemen
als extern lid van de Rekenkamercommissie Emmen (RKE):
- de heer drs. J. van Os -

Samenvatting
Volgens de Verordening Rekenkamercommissie gemeente Emmen 2004 bestaat de
Rekenkamercommissie Emmen (RKE) uit zeven leden. De leden worden op voordracht van
het presidium door de raad benoemd: drie leden komen uit de raad, vier leden komen van
buiten de raad (zgn. externe leden).
De heer J. van Os is een extern lid en benoemd met ingang van 1 januari 2008. Deze termijn
is een maal verlengd en loopt af op 31 december 2013. In verband met de continuiteit van de
werkzaamheden van de RKE wordt voorgesteld om dit lidmaatschap met een jaar te
verlengen. Het is om die reden, dat het presidium – op verzoek van de RKE - de raad dit
benoemingsvoorstel doet.
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Aanleiding voor het voorstel

De Verordening op Rekenkamercommissie gemeente Emmen 2004 luidt als volgt:
Artikel 2.2 Samenstelling Rekenkamercommissie.
1. De Rekenkamercommissie bestaat uit zeven leden die door de raad op de volgende
wijze worden aangewezen:
a. drie leden worden op voordracht van het presidium door de raad uit zijn midden
aangewezen voor een periode die gelijk is aan de zittingsduur van de zittende gemeenteraad;
b. vier leden worden door de raad van buiten de kring van zijn leden aangewezen op
voordracht van het presidium voor een periode van 3 jaar; deze leden kunnen door de raad op
voordracht van de Rekenkamercommissie een keer worden herbenoemd voor een gelijke
periode.
De heer Van Os is een extern lid en benoemd met ingang van 1 januari 2008. Deze termijn is
een maal verlengd en loopt af op 31 december 2013. Formeel betekent dit dat er een nieuw
extern lid van de RKE geworven zal moeten worden om de RKE op de omvang zoals
beschreven in de verordening te houden. De heer Van Os fungeert als voorzitter van de RKE.
Aangezien er (naar alle waarschijnlijkheid) op 19 maart 2014 verkiezingen voor een nieuwe
gemeenteraad worden gehouden zou dit kunnen betekenen dat de samenstelling van de RKE
voor wat betreft de interne leden, ingrijpend kan worden gewijzigd. Hoewel de verordening
uitgaat van een maximale zittingsduur van zes jaar wordt, om de continuiteit van de
werkzaamheden van de RKE te waarborgen, voorgesteld het lidmaatschap van de heer Van
Os met een jaar te verlengen. Na de verkiezingen en de benoeming van eventueel nieuwe
interne rekenkamerleden, kan dan de tweede helft van 2014 gebruikt worden om een nieuw
extern lid te werven en de nieuwe gemeenteraad (presidium) te betrekken bij deze keuze.
2.

Argumentatie/beoogd effect

Door voortzetting blijft de RKE op volle sterkte en voldoet aan de verordening.
3.

Relatie met bestaand beleid/eerder genomen besluiten

Verordening op de Rekenkamercommissie gemeente Emmen 2004 (raad 27 mei 2004).
4.

Afstemming met externe partijen/communicatie

Dit voorstel wordt gedaan op verzoek van de RKE in de huidige samenstelling.
5.

Financiële consequenties/voorgestelde dekking

Geen consequenties: een extern lid van de RKE ontvangt een vergoeding voor deze
werkzaamheden, met deze uitgaven is reeds rekening gehouden.
Een concept-besluit is bijgevoegd.
Emmen, 23 september 2013.
Het presidium,
de griffier,

de voorzitter,

H.D. Werkman

G.J. Horstman
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Raadsbesluit
De raad van de gemeente Emmen;
gelezen het voorstel van het presidium van 23 september 2013;
gelet op het bepaalde in de Verordening Rekenkamercommissie gemeente Emmen 2004;

besluit:
Met ingang van 1 januari 2014 (voor de periode van 1 jaar) tot 1 januari 2015, te benoemen
als extern lid van de Rekenkamercommissie Emmen (RKE):
- de heer drs. J. van Os -

Vastgesteld in de openbare vergadering van 31 oktober 2013.
de griffier,

de voorzitter,

H.D. Werkman

C. Bijl

