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Onderwerp
Benoeming voorzitter Rekenkamercommissie Tytsjerksteradiel

Korte inhoud
Vanwege het bereiken van de maximale zittingstermijn heeft mevrouw C.M.E. Ruiter
de rekenkamercommissie van Tytsjerksteradiel per 1 januari 2018 verlaten. In haar
plaats dient de raad een opvolger te benoemen.

Voorstel van het Presidium
De heer A. Visser uit Rolde met ingang van 1 maart 2018 te benoemen als voorzitter
van de rekenkamercommissie van de gemeente Tytsjerksteradiel.

Bijlagen
Bijlage 1 - Vacaturetekst RKC 2017
Bijlage 2 - Nevenfuncties van dhr. Visser
Bijlage 3 - Sollicitatiebrief van dhr. Visser (vertrouwelijk)
Bijlage 4 - CV van dhr. Visser (vertrouwelijk)

Toelichting
Ter vervulling van de vacature die is ontstaan door het vertrek van mevrouw Ruiter, is
er een wervings- en selectieprocedure voor een nieuwe voorzitter gestart.
Een
selectiecommissie,
bestaande
uit
de
heer
W.R.
Zuurbier
(lid
rekenkamercommissies Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen), de heer D. van der Wal
(raadslid Tytsjerksteradiel), mevrouw A.G. Zandbergen-Beishuizen (raadslid
Achtkarspelen), mevrouw R. de Vries-Mulder (secretaris rekenkamercommissie
Achtkarspelen)
en
mevrouw
A.
Dam
(secretaris
rekenkamercommissie
Tytsjerksteradiel), heeft gesprekken gevoerd met twee kandidaten. De
selectiecommissie is verheugd de heer Visser als kandidaat te kunnen presenteren als
voorzitter van de rekenkamercommissie. Het presidium van Tytsjerksteradiel neemt dit
over en draagt de heer Visser voor als voorzitter van de rekenkamercommissie ter
benoeming door de raad.
De rekenkamercommissie van Tytsjerksteradiel vormt sinds 1 januari 2015 een
personele unie met de rekenkamercommissie van Achtkarspelen. De wervings- en
selectieprocedure heeft gezamenlijk met Achtkarspelen plaatsgevonden. Het voorstel
tot benoeming van de heer Visser staat daarom ook op de raadsagenda van 15
februari 2018 van gemeente Achtkarspelen.
Met deze benoeming is de rekenkamercommissie weer voltallig en kan het werk van
een goed functionerende rekenkamercommissie onder het voorzitterschap van de heer
Visser worden gecontinueerd.
Burgum, 1 februari 2018
Het presidium van de raad van de gemeente Tytsjerksteradiel,
de secretaris
de voorzitter

R.M. Koster

S.I. van der Meulen

2

Raadsbesluit

Gemeente Tytsjerksteradiel
Raadsvergadering d.d. 22 februari 2018, agendapunt 20

De Raad van de gemeente Tytsjerksteradiel:
gelezen het voorstel van het presidium d.d. 1 februari 2018;
gelet op het bepaalde in de artikelen 3 en 5 van de Verordening op de
Rekenkamercommissie Tytsjerksteradiel 2015;

BESLUIT:
De heer A. Visser uit Rolde met ingang van 1 maart 2018 te benoemen tot voorzitter
van de rekenkamercommissie van de gemeente Tytsjerksteradiel.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente
Tytsjerksteradiel van 22 februari 2018.

De Raad voornoemd,
de griffier

de voorzitter

R.M. Koster

drs. L.J. Gebben
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