
 

 

 

Raadsvoorstel Besluitvormend 

 
Benoeming extern lid rekenkamercommissie Hillegom en Lisse 

 

aan:  de raad van de gemeente Hillegom 

 

zaaknummer:   Z-19-086115 

datum voorstel:   14 juni 2019 

datum collegevergadering:  --- 

datum raadsvergadering:  20 juni 2019 

agendapunt:  14 l 

portefeuillehouder:   A. van Erk 

behandelend ambtenaar:  Elma Hulspas 

e-mailadres:    e.hulspas@hillegom.nl 

 

Wij stellen voor: 

 

Mevrouw A.M.F.W. van Outvorst met ingang van 1 juli 2019 te benoemen tot extern lid 

van de rekenkamercommissie Hillegom en Lisse. 

 

 

 

Inleiding 

Door het vertrek van mevrouw M. van der Veer ontstond met ingang van 1 juli 2019 een 

vacature voor een extern lid van de rekenkamercommissie Hillegom en Lisse. Voor de 

invulling van deze vacature is conform artikel 3, lid 1 van de Verordening op de 

rekenkamercommissie Hillegom en Lisse uit de gemeenteraden van Hillegom en Lisse een 

benoemingscommissie samengesteld die de werving en selectie ter hand nam. Voor de 

gemeente Hillegom namen de heer J.J.R. Jansen (Bloeiend Hillegom) en de heer J.S. 

Nederpelt (BBH) deel aan deze commissie. De benoemingscommissie draagt mevrouw 

A.M.F.W. van Outvorst aan de gemeenteraden van Hillegom en Lisse voor als extern lid 

van de rekenkamercommissie Hillegom en Lisse.  

 

Bestaand kader en context 

Gemeentewet, artikel 81/-81-o; Verordening Rekenkamercommissie Hillegom en Lisse 

2019, artikel 3, lid 1. 

 

Beoogd effect 

Na benoeming kan de rekenkamercommissie haar werkzaamheden op volle sterkte 

voortzetten. 

 

Argumenten 

1. Mevrouw Van Outvorst is door de benoemingscommissie als meest geschikte 

kandidaat beoordeeld. 

2. Door mevrouw Van Outvorst per 1 juli te benoemen als extern lid van de 

rekenkamercommissie kan aaneensluitend worden voorzien in de opvolging van het 

vertrekkende externe lid.  



 

 

 

Kanttekeningen 

Een lid van de rekenkamercommissie kan zijn functie pas uitoefenen als hij in de 

vergadering van een van de raden de eed of verklaring en belofte heeft afgelegd (art.81g 

Gemeentewet). Mevrouw Van Outvorst zal op 20 juni in de raad van Lisse de verklaring 

en belofte afleggen. 
 
Financiële consequenties 

Het externe lid heeft recht op een vergoeding op grond van artikel 6, lid 1 van de 

Verordening Rekenkamercommissie Hillegom en Lisse 2019. Er zijn geen financiële 

consequenties omdat de benoeming een vervanging van een afgetreden lid betreft. 

 

Aanpak, uitvoering en participatie 

In samenspraak met de rekenkamercommissie is een advertentietekst opgesteld. Deze is 

geplaatst op de websites van Binnenlands Bestuur, de Nederlandse Vereniging van 

Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) en Werken in het Westen. Sollicitanten 

hadden drie weken de tijd (tot 8 mei 2019) gehad om op de oproep te reageren. 

In totaal zijn 22 reacties ontvangen. De benoemingscommissie heeft vervolgens een 

shortlist van mogelijk geschikte kandidaten opgesteld. Deze lijst is op 21 mei 2019 door 

de benoemingscommissie besproken. Besloten werd om drie kandidaten uit te nodigen 

voor een gesprek. Deze gesprekken vonden plaats op 28 mei jl. 

 

Eén van deze kandidaten was mevrouw A.M.F.W. van Outvorst. De benoemingscommissie 

draagt haar op grond van haar motivatiebrief, cv en het gesprek unaniem voor als extern 

lid van de rekenkamercommissie Hillegom en Lisse. 

 

Duurzaamheid 

N.v.t. 

 

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT) 

Een voorstel van gelijke strekking wordt op 20 juni voorgelegd aan de raad van Lisse. 

 

Urgentie 

De raad heeft mevrouw Van der Veer per 1 juli eervol ontslag verleend. Om de 

rekenkamercommissie op volle sterkte te kunnen laten doorwerken moet haar opvolger 

bij voorkeur per 1 juli benoemd en beëdigd worden. 

 

Evaluatie 

N.v.t. 

 

Bijlagen en achtergrondinformatie 

geen 

 

 
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 artikel 81/-81-o van de gemeentewet, Verordening Rekenkamercommissie 

Hillegom en Lisse 2019, artikel 3, lid 1, 

 

 

besluit: 

 

Mevrouw A.M.F.W. van Outvorst met ingang van 1 juli 2019 te benoemen tot extern lid 

van de rekenkamercommissie Hillegom en Lisse. 

 

 

Aldus besloten in de raadsvergadering van 20 juni 2019, 

 

 

 

 

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


