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Onderwerp: 

Eerste wijziging van de Verordening Rekenkamercommissie Hillegom, Lisse en 
Noordwijkerhout 

 
De  Raad van de gemeente Hillegom, 
 
gelezen het voorstel van het presidium, 
 

gelet op artikel 81oa van de Gemeentewet, 
 
 
besluit:  

de Verordening Rekenkamercommissie Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout, in 
werking getreden op 1 juli 2007, als volgt te wijzigen: 
 

Artikel I 
Artikel 2, tweede lid komt te luiden: 
Artikel 2 Rekenkamercommissie 
2. De commissie bestaat uit een externe voorzitter, één extern lid en drie 

raadsleden. Bij afwezigheid kan een raadslid zich laten vervangen door een 
door de raad aangewezen plaatsvervanger.  

 
Artikel II 
Artikel 3, eerste en vijfde lid komt te luiden: 
Artikel 3 Benoeming leden 
1. De raden benoemen  elk één lid van de commissie uit hun midden en een 

plaatsvervanger. De raden  benoemen twee externe leden op een gezamenlijke 
voordracht van een voor dit doel gevormde  commissie samengesteld uit de 
gemeenteraden van Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout.   

5. De voorzitter draagt zorg voor het tijdig en periodiek bijeenroepen van de 
commissie, het leiden van de vergaderingen, het bewaken van de 
uitgangspunten en werkwijze en het bevorderen van een zorgvuldige 
besluitvorming. De voorzitter voert hiertoe regelmatig overleg met de leden en 
met de ambtelijk secretaris. Bij ontstentenis van de voorzitter treedt het 
tweede  externe lid  op als voorzitter.  

 
Artikel III 
Artikel 6 eerste lid komt te luiden: 
Artikel 6 Vergoedingen voor de voorzitter en het externe lid van de 

rekenkamercommissie 
1. De voorzitter van de commissie ontvangt  een vergoeding van € 450,58,- en 

het externe lid ontvangt een vergoeding van € 418,40,- per maand. Deze 
bedragen worden jaarlijks met de inflatiecorrectie aangepast. 
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Artikel IV Inwerkingtreding 
Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2012. 
 
 
Aldus besloten in de vergadering van 17 november 2011. 
 
drs. P.M. Hulspas-Jordaan J. Broekhuis 
griffier voorzitter 

 


