
Raadsvoorstel

Registratiekenmerk: L160562
Datum raadsvergadering: 12-1-2018
Portefeuillehouder: Presidium
Onderwerp: Ontslag en benoeming voorzitter en lid 

rekenkamercommissie Vallei & Veluwerand

De raad wordt voorgesteld: 
1. de heer H.M. ter Beek met ingang van 8 maart 2018 te benoemen tot lid van de 

rekenkamercommissie Vallei & Veluwerand;

2. de heer M. Visser onder dankzegging eervol ontslag te verlenen per 19 januari 2018 
als lid van de rekenkamercommissie Vallei & Veluwerand.

Aanleiding
De gemeenten Barneveld, Bunnik, Bunschoten, Leusden, Nijkerk, Renswoude, 
Scherpenzeel, Woudenberg en Zeewolde hebben een gemeenschappelijke 
rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand. Op grond van artikel 3, 1e lid, van de 
verordening Rekenkamercommissie Vallei- en Veluwerand 2014, bestaat de 
rekenkamercommissie uit een voorzitter en 4 leden. Deze worden door de gemeenteraden 
voor een periode van 6 jaar benoemd. In hetzelfde lid is opgenomen dat de voorzitter en de 
leden eenmaal herbenoemd kunnen worden.

De griffiers van de betrokken gemeenteraden hebben in gezamenlijkheid dit raadsvoorstel 
voorbereid. Aan alle betrokken raden wordt deze ter besluitvorming voorgesteld.

Doel/Effect
Benoemen van een nieuw lid van de rekenkamercommissie.

Argumenten
De heer Michel Visser heeft eind november 2017 aangegeven ontslag te nemen als lid van 
de rekenkamercommissie.  Dit omdat hij het lidmaatschap niet meer kan combineren met 
werk en privé.  
De griffiers van de deelnemende gemeenten en de leden van de rekenkamercommissie 
hebben in december overlegd op welke wijze de vacature kan worden opgevuld. 
Daarbij is met name overwogen dat in het voorjaar van 2017 twee sollicitatieprocedures zijn 
gehouden, één voor de voorzitter en één voor een nieuw lid van de rekenkamercommissie. 
De sollicitatieprocedure voor het nieuwe lid leverde verschillende geschikte kandidaten op 
waaruit een keuze is gemaakt.
Mede ook vanuit  praktische (tijds)overwegingen hebben de griffiers en de 
rekenkamercommissie gemeend  om 2 van de kandidaten die in april 2017 op gesprek zijn 
geweest te vragen of zij nog belangstelling hebben voor het lidmaatschap van de 
rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand. 
Eén van de kandidaten gaf aan nog steeds geïnteresseerd te zijn.  Afgesproken is om 
opnieuw het gesprek aan te gaan met deze kandidaat en te kijken of het tot een voordracht 
zou kunnen komen,  voordat eventuele andere opties ter vervulling van de vacature 
overwogen worden. 

Een afvaardiging van de griffiers en de rekenkamercommissie heeft op 11 januari 2018 een 
gesprek met deze kandidaat gevoerd, de heer Herbert ter Beek. 
Bij de selectie van het nieuwe lid in april 2017 is specifiek gekeken naar 
vernieuwingsgezindheid en het zijn van een sterke persoonlijkheid. Bij het gesprek dat nu is 
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gevoerd is met name gekeken naar onderzoekservaring en persoonlijkheid. De 
selectiecommissie is unaniem van oordeel dat de heer Ter Beek een geschikte kandidaat is. 
Hij is een gedegen onderzoeker met zeer veel onderzoekservaring. Hij is deskundig en is 
een prettige en open persoonlijkheid. De selectiecommissie draagt dan ook de heer Ter 
Beek voor als lid van de rekenkamercommissie.

Benoeming en beëdiging
Leden van de rekenkamercommissie moeten door alle deelnemende gemeenteraden 
worden benoemd. Beëdiging vindt plaats in handen van de voorzitter van de gemeenteraad 
van Barneveld. Daarbij is de wens de benoeming en beëdiging van de heer Ter Beek 
afgerond te hebben voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. De laatste 
vergadering in de gemeenteraad van Barneveld vindt plaats op 7 maart 2018. Vandaar het 
verzoek aan de deelnemende gemeenteraden om vóór 7 maart een besluit te nemen over 
de voordracht. 

De heer Ter Beek heeft verklaard een eventuele benoeming als lid van de 
rekenkamercommissie te zullen aanvaarden.

Juridisch 
Verordening Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand 2014.

Communicatie
Het Presidium houdt rekening met de wens van de RKC Vallei en Veluwerand om de 
benoeming af te ronden voordat de huidige raadsperiode afloopt. Daarom wordt dit voorstel 
toegevoegd aan de agenda van 1 februari 2018. 
Behandeling vindt plaats in de Werkgroep Financiële Verantwoording op 15 januari 2018.
Het raadsvoorstel is toegevoegd aan de agenda van de informatiemarkt op 18 januari 2018. 
De griffie zal de voorzitter van RKC Vallei en Veluwerand informeren over de uitkomst van 
de beraadslaging en besluitvorming. 

Namens RKC Vallei en Veluwerand door tussenkomst presidium, 

I. Schutte-van der Schans J.P.O.M. van Herpen
Griffier voorzitter Presidium

Bijlagen: 
- NIET OPENBAAR: Sollicitatiebrief de heer H.M. ter Beek
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De raad van de gemeente Leusden;  

Gelezen het voorstel van de griffiers van deelnemende gemeenten Rekenkamercommissie 
Vallei en Veluwerand van 12 januari 2018, nummer: L160562

b e s l u i t :

1. de heer H.M. ter Beek met ingang van 8 maart 2018 te benoemen tot lid van de 
rekenkamercommissie Vallei & Veluwerand;

2. de heer M. Visser onder dankzegging eervol ontslag te verlenen per 19 januari 2018 
als lid van de rekenkamercommissie Vallei & Veluwerand.

Aldus besloten door de raad van de gemeente 
Leusden in zijn openbare vergadering van 1 februari 2018.

I. Schutte-van der Schans G.J. Bouwmeester
griffier voorzitter
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