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Ontslag en benoeming voorzitter en lid 
rekenkamercommissie Vallei & Veluwerand

Aan de Raad.

Voorstel
Het presidium stelt u voor:

1. de heren J.P.P. van Dort en R. Kamphues onder dankzegging met ingang van 1 
september 2017 eervol ontslag verlenen uit hun functie van respectievelijk voorzitter 
en lid van de rekenkamercommissie Vallei & Veluwerand;

2. de heer J. van Zomeren met ingang van 1 september 2017 benoemen tot voorzitter 
van de rekenkamercommissie Vallei & Veluwerand;

3. de heer M. Pen met ingang van 1 september 2017 benoemen tot lid van de 
rekenkamercommissie Vallei & Veluwerand.

Inleiding
Met ingang van 1 januari 2014 hebben de aan de rekenkamercommissie Vallei en 
Veluwerand deelnemende gemeenteraden een nieuwe verordening 
Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand 2014 vastgesteld. Op grond van artikel 3, 1e 
lid, van deze verordening, 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 besluitvorming 
voorgesteld.



Kader
Verordening Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand 2014.

Argumenten
Ontslag voorzitter en lid
De heren Van Dort en Kamphues zijn sinds de start in 2005 van de voorloper van de 
huidige samenwerkingsvorm, de rekenkamercommissie ViP+, voorzitter respectievelijk lid 
van de rekenkamercommissie Vallei & Veluwerand. Om de continuïteit van de commissie 
te waarborgen is in de verordening opgenomen dat de rekenkamercommissie een 
aftreedrooster opstelt. In dit rooster is opgenomen dat beide heren in september 2017 
aftreden. Het eerstvolgende geplande aftreedmoment is september 2020. Volgens 
planning zullen mevrouw Van de Vliert en de heer Scheltinga dan aftreden. Het andere 
lid, de heer Visser, kan nog herbenoemd worden.

Benoeming nieuwe voorzitter en nieuw lid
Door het vertrek van de heer Van Dort als voorzitter van de rekenkamercommissie en het 
vertrek van de heer Kamphues als lid van de rekenkamercommissie is er voor beide 
posities een vacature ontstaan. In de verordening op de rekenkamercommissie is 
opgenomen dat in een dergelijk geval een vertegenwoordiging van de gemeenteraden de 
benoemingen voorbereidt. In de diverse presidia is afgesproken dat deze 
vertegenwoordiging bestaat uit de raadsgriffiers.

Een afvaardiging van de griffiers en de rekenkamercommissie heeft de selectie verder 
uitgevoerd. De selectiecommissie heeft op basis van de binnengekomen brieven met zes 
kandidaten een gesprek gevoerd voor de rol van voorzitter en zij hebben met vijf 
kandidaten gesproken voor de functie van lid.

Bij de selectie van de nieuwe voorzitter heeft de selectiecommissie gekeken naar een 
combinatie van bestuurlijke ervaring en uitstraling. De kandidaat wordt gezien als een 
verbinder die in staat is om de activiteiten van de rekenkamercommissie zowel in- als 
extern met gezag uit te dragen. 

Bij de selectie van het nieuwe lid is specifiek gekeken naar de vernieuwingsgezindheid en 
werd gezocht naar een sterke persoonlijkheid. De kandidaat voldoet ruimschoots op beide 
punten en is daarnaast ervaren in het doen van onderzoek. 

Leden van de rekenkamercommissie moeten door alle deelnemende gemeenteraden 
worden benoemd. Beëdiging vindt plaats in handen van de voorzitter van de 
gemeenteraad van Barneveld. Beëdiging van de heren Van Zomeren en Pen is gepland in 
de raadsvergadering van 5 juli 2017.

Duurzaamheid
People: het levert een bijdrage aan een veilig Woudenberg.

Draagvlak
De voorgestelde kandidaten hebben verklaard een eventuele benoeming als lid van de 
rekenkamercommissie te zullen aanvaarden

Financiële consequenties
Het voorstel heeft geen financiële consequenties.

Aanpak/uitvoering
Over de benoemingsvoorstellen dient schriftelijk te worden gestemd.



Communicatie
Niet van toepassing

Het raadspresidium

K. Wiesenekker T. Cnossen
Griffier Voorzitter

Bijlagen:

- Vacaturetekst voorzitter/lid rekenkamercommissie
- Ontslagverzoeken van de heren Van Dort en Kamphues
- Sollicitatiebrieven en cv’s  van de heren Van Zomeren en Pen (vertrouwelijk)


