
 

 

 

Raadsvoorstel Besluitvormend 

 
Benoeming lid Rekenkamercommissie 

 

aan:  de raad van de gemeente Hillegom 

 

zaaknummer:   Z-17-005354 

datum voorstel:   9 maart 2017 

datum collegevergadering:  --- 

datum raadsvergadering:  23 maart 2017 

agendapunt:  9 

portefeuillehouder:   A. de Jong 

behandelend ambtenaar:  P.M. Hulspas-Jordaan 

e-mailadres:    E.Hulspas@hillegom.nl 

telefoonnummer:  0252-537204 

 

Wij stellen voor: 

een lid van de Rekenkamercommissie Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout te benoemen 

voor een periode tot het einde van de zittingsduur van de raad. 

 

Inleiding 

De heer A.J. van Heusden heeft laten weten dat hij per 23 maart 2017 zijn 

raadslidmaatschap opzegt in verband met een aanstaande verhuizing naar een andere 

gemeente. De heer Van Heusden was door de raad benoemd als lid van de 

Rekenkamercommissie Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout. Elke gemeente heeft hierin 

een lid en plaatsvervangend lid benoemd. 

Door het vertrek van de heer Van Heusden is dus een vacature in de Rekenkamercommissie 

ontstaan. 

Door de fractie van BBH is de heer M. Roelofs gekandideerd. 

 

Bestaand kader en context 

Verordening Rekenkamercommissie Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout 

 

Beoogd effect 

De vacature in de Rekenkamercommissie zo spoedig mogelijk invullen. 

 

Argumenten 

Artikel 3 van de Verordening Rekenkamercommissie Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout 

bepaalt dat de raden elk één lid van de commissie uit hun midden benoemen. 

 

Kanttekeningen 

De raad kan een lid maximaal twee keer herbenoemen. Voor de kandidaatgestelde is dit 

niet aan de orde. 

 

Artikel 4 (Eed) van de Verordening Rekenkamercommissie Hillegom, Lisse en 

Noordwijkerhout, bepaalt dat de leden van de Rekenkamercommissie, alvorens hun 

functie te kunnen uitoefenen, in de vergadering van een van de raden, in handen van de 

voorzitter, een eed of verklaring en belofte afleggen. 



 

 

 

Financiële consequenties 

Het nieuwe lid vervangt de heer Van Heusden. Er zijn dan ook geen financiële 

consequenties. 

 

Urgentie 

In de vacature dient zo spoedig mogelijk te worden voorzien. 

 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan A. van Erk 

griffier burgemeester 

 

  



 

 

Raadsbesluit 

 

 

 

De raad van de gemeente Hillegom, 

 

gelezen het voorstel van de burgemeester en de griffier, 

 

gelet op het bepaalde in de Verordening Rekenkamercommissie Hillegom, Lisse en 

Noordwijkerhout, 

 

 

 

besluit:  

 

de heer M. Roelofs te benoemen als lid van de Rekenkamercommissie Hillegom, Lisse en 

Noordwijkerhout. 

 

 

Aldus besloten in de raadsvergadering van 23 maart 2017, 

 

 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan A. van Erk 
griffier burgemeester 

 


