
                                                                             

                                                       

Raadsvoorstel

Status: Besluitvormend

Agendapunt: 5

Onderwerp: Benoeming voorzitter Rekenkamercommissie

Datum: 11 april 2022

Portefeuillehouder: drs. E. van Lente

Decosnummer: 1432

Informant: M. van Spijker
griffie@dalfsen.nl
(0529) 488232

Voorstel:
drs. T.B.W.M. van der Torre-Eilert te benoemen als voorzitter van de Rekenkamercommissie.  



                                                                       

Inleiding: 
Op 2 juli 2013 heeft de raad de Verordening op de rekenkamercommissie vastgesteld. De 
rekenkamercommissie en de door de commissie verrichte evaluatie is in het presidium van februari 
besproken en informerend in de raadscommissie afgelopen maart. Daaruit heeft het presidium de 
aanbeveling overgenomen om de rekenkamercommissie in zijn huidige vorm te continueren. 

ln artikel 3 van de verordening is bepaald dat de commissie bestaat uit één extern voorzitter en drie 
raadsleden, die benoemd worden voor de zittingsduur van de raad. Vanwege het vertrek van dhr J. 
Smit als voorzitter is er een traject gestart voor de werving van een nieuwe externe voorzitter. De 
selectiecommissie bestond uit dhr. Broere, mw. Lassche, de griffier en de raadsadviseur. Er is met 3 
kandidaten gesproken, de selectiecommissie koos unaniem voor mw. Van der Torre (Thecla) Het 
presidium draagt haar daarom voor benoeming aan de raad voor. 

Argumenten:
1.1 De gemeenteraad moet de externe voorzitter van de Rekenkamercommissie benoemen.
Artikel 3 lid 2 van de Verordening Rekenkamercommissie schrijft voor dat de gemeenteraad de leden 
benoemt. Het externe lid is tevens voorzitter. De benoeming gebeurt voor de resterende zittingsduur 
van de raad. In dit geval gaat het om een periode van 4 jaren.   

1.2 Benoeming van de nieuwe voorzitter is van toegevoegde waarde voor de Rekenkamercommissie.
De kandidaat voldoet aan de functie-eisen zoals opgenomen in het profiel. Het profiel is door het 
presidium op zowel procedure als inhoud positief ontvangen.

Kanttekeningen en risico’s
Er ligt een wetsvoorstel om de commissie af te schaffen en een volledig externe rekenkamer te 
verplichten, de zogenaamde Wet Versterking decentrale rekenkamers. Dit voorstel zal – indien dit 
aangenomen wordt - van invloed zijn op de werkwijze, samenstelling en budget van de 
rekenkamercommissie. Dit zal echter vooral van invloed zijn op de benoemingen van raadsleden als 
lid van de Rekenkamercommissie en niet het externe lid (tevens voorzitter).  

Alternatieven:
Omdat het hier gaat om een benoeming op voordracht, is er geen mogelijkheid om andere kandidaten 
te benoemen.

Duurzaamheid:
n.v.t.

Financiële consequenties:
De vergoeding aan het externe lid wordt gedekt uit het budget voor de Rekenkamercommissie. 

Communicatie:
De griffie zal de benoeming van de nieuwe voorzitter zowel binnen als buiten het gemeentehuis 
bekend maken. 

Vervolg:
Mevr. Van der Torre-Eilert zal voor de ambtsaanvaarding de eed afleggen, als bedoeld in artikel 81g 
van de Gemeentewet, ten overstaan van de raad in handen van de voorzitter.

Bijlagen:
1. Profiel
2. CV en motivatiebrief (vertrouwelijk)



                                                                       

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Dalfsen;

gelezen het voorstel van het presidium nr. 1432.

overwegende dat in de benoeming van voorzitter van de Rekenkamercommissie moet worden 
voorzien;

gelet op de Verordening Rekenkamercommissie gemeente Dalfsen 2013;

b e s l u i t :

drs. T.B.W.M. van der Torre-Eilert te benoemen als voorzitter van de Rekenkamercommissie.  

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 25 april 2022.

De raad voornoemd,

de voorzitter,             de griffier,  
drs. E. van Lente             drs. J. Leegwater


