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HILLEGOM 

 

Raadsvoorstel Besluitvormend 

 
Benoeming externe leden en leden Rekenkamercommissie 

 

aan:  de raad van de gemeente Hillegom 

 

zaaknummer:   Z-18-067883 

datum voorstel:   3 januari 2019 

datum collegevergadering:  -- 

datum raadsvergadering:  24 januari 2019 

agendapunt:  9 

portefeuillehouder:   Arie van Erk 

behandelend ambtenaar:  Elma Hulspas 

e-mailadres:    E.Hulspas@hillegom.nl 

 

 

 
Wij stellen voor: 
 

1. de heer drs. P.A.M. van der Velde per 1 januari 2019 te benoemen als externe voorzitter van de 

rekenkamercommissie Hillegom en Lisse;  

2. mevrouw drs. A. van der Veer per 1 januari 2019 te benoemen als extern lid van de 

rekenkamercommissie Hillegom en Lisse; 

3. een lid/leden en plaatsvervangend lid/leden van de rekenkamercommissie Hillegom en Lisse te 

benoemen uit de door de fracties voorgestelde kandidaten. 

 

 

Inleiding 

Op 1 januari 2019 treedt de nieuwe verordening Rekenkamercommissie Hillegom en Lisse in 

werking. Voor de nieuwe rekenkamercommissie dienen de (externe) leden opnieuw benoemd te 

worden.  

 

Bestaand kader en context 

Artikelen 81oa, 182, 184. 184a en 185, gemeentewet. 

 

Beoogd effect 

Na de benoeming van de (externe) leden kan de rekenkamercommissie haar werkzaamheden 

voortzetten. 

 

Argumenten 

1-2. De voorgestelde externe kandidaten waren in dezelfde functies actief in de beëindigde 

rekenkamercommissie Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout. Zij zijn beiden bereid hun werk in 

de nieuwe rekenkamercommissie voort te zetten. Er is geen aanleiding anderen te benoemen 

nu Hillegom en Lisse zonder Noordwijkerhout verder gaan. 

3. Afhankelijk van de keuze die de raad heeft gemaakt dienen een of twee leden en ten minste 

een plaatsvervangend lid benoemd te worden. 

 

Kanttekeningen 

1. De Verordening Rekenkamercommissie Hillegom en Lisse stelt dat de externe leden worden 

benoemd op voordracht van een voor dit doel gevormde benoemingscommissie, samengesteld 
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uit de gemeenteraden van Hillegom en Lisse. Deze procedure is echter opgenomen met het 

oog op de benoeming van nieuwe externen. Nu het gaat om de benoeming van de twee 

externen die al in de vorige rekenkamercommissie benoemd waren, is van deze procedure 

afgezien. 

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

De vergoedingen voor de externe leden zijn opgenomen in de begroting. 

Het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers, dat per 1 januari 2019 van kracht is, 

bepaalt dat leden van de rekenkamercommissie een vergoeding ontvangen van € 120,- per maand. 

In de begroting is rekening gehouden met een vergoeding volgens het vorige rechtspositiebesluit. 

Dit was per jaar van 5% van de vergoeding voor de werkzaamheden van raadsleden op jaarbasis 

(in 2018 € 371,- per jaar). Het verschil wordt meegenomen bij de bestuursrapportage. 

 

Aanpak, uitvoering en participatie 

Nadat de (externe) leden opnieuw benoemd zijn kan de rekenkamercommissie haar 

werkzaamheden voor Hillegom en Lisse vervolgen. 

 

Duurzaamheid 

N.v.t. 

 

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT) 

De raad van Lisse wordt voorgesteld dezelfde externe leden te benoemen. 

 

Urgentie 

Omdat de nieuwe verordening met terugwerkende kracht ingaat per 1 januari 2019 moeten de 

(externe) leden zo spoedig mogelijk benoemd worden. 

 

Evaluatie 

De Rekenkamercommissie evalueert haar eigen functioneren periodiek. 

 

 

 

 

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

griffier burgemeester 
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Raadsbesluit 
 

 

 

De raad van de gemeente Hillegom, 

 

gelezen het voorstel van de burgemeester en de griffier, 

 

gelet op artikel 81oa, 182, 184. 184a en 185 Gemeentewet, 

 

 

besluit: 

 

1. de heer drs. P.A.M. van der Velde per 1 januari 2019 te benoemen als externe voorzitter van de 

rekenkamercommissie Hillegom en Lisse;  

2. mevrouw drs. A. van der Veer per 1 januari 2019 te benoemen als extern lid van de 

rekenkamercommissie Hillegom en Lisse; 

3. … te benoemen als lid en … als plaatsvervangend lid van de rekenkamercommissie Hillegom en 

Lisse. 

 

Aldus besloten in de raadsvergadering van 24 januari 2019, 

 

 

 

 

 

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

griffier voorzitter 

 


