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ONDERWERP 

 
Verlenen van ontslag aan mevrouw A.E.L. Denissen, Count Basiegracht 17 te Eindhoven als lid van 
de rekenkamer Weert en benoemen van mevrouw I.L. de Pooter, Hoogstraat 207 te Eindhoven als 
lid van de rekenkamer Weert, voor de duur van zes jaar. 
 

AANLEIDING EN DOELSTELLING 
 
 
Op grond van de Gemeentewet dient elke gemeente over een rekenkamer te beschikken, dan wel 
een regeling te hebben getroffen voor het uitoefenen van een rekenkamerfunctie. 
Op 17 maart 2005 heeft de gemeenteraad van Weert besloten tot het instellen van een 
gemeentelijke rekenkamer, bestaande uit een externe voorzitter en twee externe leden. Tevens 
heeft de raad in die vergadering de ingangsdatum voor de gemeentelijke rekenkamer bepaald op 1 
oktober 2005. De raad is op grond van artikel 81 c van de Gemeentewet bevoegd voorzitter en 
leden van de rekenkamer te benoemen en te ontslaan. 
 
Op 2 juni 2005 heeft de raad de “Verordening op de rekenkamer gemeente Weert” vastgesteld. 
Hierin zijn ondermeer geregeld de samenstelling van de rekenkamer, het budget, de vaste 
vergoedingen en reiskostenvergoedingen, het instellen van een raadscommissie voor de 
rekenkamer, de ambtelijke ondersteuning en rapportage door de rekenkamer. Ingevolge deze 
verordening fungeert de raadscommissie Algemene zaken als raadscommissie voor de rekenkamer, 
die onder meer (voor zover hier relevant) tot taak heeft kandidaten voor de rekenkamer aan te 
bevelen aan de raad.  
 
Op 29 februari 2012 heeft mevrouw A. Denissen de gemeenteraad verzocht haar met ingang van 1 
maart 2012 ontslag te verlenen als lid van de rekenkamer, waarmee deze functie vacant werd. 
Vanuit praktische overwegingen heeft de commissie AZ op 5 maart 2012 de raadsleden L.J. 
Boonen, A.G. Jacobs en H.J.W.M. van de Loo aangewezen om zitting te nemen in de 
selectiecommissie voor invulling van deze functie. In deze selectiecommissie hadden ook zitting de 
voorzitter van de rekenkamer, de secretaris van de rekenkamer en de directeur bedrijfsvoering. 
De selectiecommissie heeft namens de raadscommissie voor de rekenkamer de 
sollicitatiegesprekken met de kandidaten gevoerd en de aanbeveling aan uw raad voorbereid. Dit 
heeft geresulteerd in onderhavig rapport van aanbeveling, dat de basis vormt voor de aanbeveling 
van de raadscommissie voor de rekenkamer aan de raad. 
 
In de periode 10 maart tot 24 maart 2012 bestond de gelegenheid te solliciteren op onderhavige 
functie. Er hebben 42 personen gesolliciteerd.  
 
In de vacaturetekst waren de vereisten als volgt geformuleerd: 
U heeft een academisch werk- en denkniveau (of vergelijkbaar) met bij voorkeur een  
financieel/bedrijfseconomische achtergrond. U beschikt over kennis van politiek-bestuurlijke 
besluitvorming en onderzoekservaring. U dient te passen binnen het team en in staat te zijn een 
actieve bijdrage te leveren aan de Rekenkamer als volwaardig functionerend en gezaghebbend 
college. Uw communicatieve vaardigheden zijn goed. In verband met de reisafstand en voeling met 
de regio gaat de voorkeur uit naar een kandidaat, afkomstig uit Limburg of Noord-Brabant. Naar 
kandidaten met een betrekking bij een onderzoeks- en/of adviesbureau wordt vanwege mogelijke 



 

 
 
 

belangenverstrengeling kritisch gekeken. U dient bereidwillig te zijn om als lid van de 
referendumcommissie te fungeren.  
 
Na een eerste selectie van de ingekomen brieven heeft de selectiecommissie in week 14 en 15 
gesprekken gevoerd met 4 kandidaten. De selectiecommissie heeft daarbij getoetst op 
bovenstaande functie-eisen en het vermogen om als team samen te werken, maar ook gelet op 
geschiktheid en bereidwilligheid van kandidaten om tevens als lid van de referendumcommissie van 
de gemeente Weert te fungeren. Op 6 juli 2005 heeft uw raad de “Verordening op het raadplegend 
en het raadgevend referendum Weert 2005” vastgesteld. Op grond van deze verordening wordt, 
indien wordt besloten tot het laten plaatsvinden van een gemeentelijk referendum, een 
referendumcommissie operationeel, die de raad gevraagd en ongevraagd adviseert omtrent diverse 
aangelegenheden, die referendum betreffen. In de referendumverordening is bepaald, dat 
voorzitter en leden van de rekenkamer tevens voorzitter en leden van de referendumcommissie 
zijn.  
 
De resultaten van de bevindingen van de selectiecommissie zijn neergelegd in een rapport van 
aanbeveling aan de raadscommissie voor de rekenkamer/commissie Algemene Zaken. Dit rapport 
ligt op de gebruikelijke wijze voor u ter inzage. 
 
 

OPLOSSINGSRICHTINGEN 
 
Uw raad kan na kennisneming van het rapport van aanbeveling van de selectiecommissie 
instemmen met onderhavig voorstel van de raadscommissie Algemene Zaken en tot benoeming 
van de daarin genoemde persoon overgaan. Indien uw raad hier niet toe overgaat, dient de 
procedure te worden overgedaan. De consequentie hiervan is, dat in de vergadering van 30 mei 
2012 niet kan worden overgegaan tot de benoeming van een lid van de rekenkamer. 
 

COMMUNICATIE 
 
Betrokkene wordt op de hoogte gesteld van het feit dat de selectiecommissie haar in zijn rapport 
van aanbeveling aan de raadscommissie voor de rekenkamer heeft opgenomen, deze 
raadscommissie op 7 mei 2012 de aanbeveling aan de raad behandelt, waarna de raad naar 
verwachting in zijn vergadering van 30 mei 2012 tot benoeming overgaat en het lid de 
eed/verklaring en belofte aflegt. 
 
Vervolgens zal de benoeming bekend worden gemaakt in het Land van Weert en op de website en 
zullen de andere functies dan het lidmaatschap van de rekenkamer openbaar worden gemaakt 
conform de artikelen 81e en 12 van de Gemeentewet. 
 
Mevrouw Denissen zal op de hoogte worden gesteld van het raadsbesluit waarmee zij op haar 
verzoek met ingang van 1 maart 2012 wordt ontslagen als lid van de rekenkamer. Dit besluit wordt 
ook gepubliceerd in het Land van Weert en op de website. 
 
Ten aanzien van dit voorstel kan in de raadsvergadering op grond van artikel 23 van het 
Reglement van Orde voor de Vergaderingen 2010 geen spreekrecht worden uitgeoefend. 
 

EVALUATIE 
 
Benoeming vindt plaats voor een periode van zes jaren. Na deze periode dient uw raad een besluit 
te nemen ter zake van de (her-)benoeming. Indien de door de rekenkamer uit te brengen 
rapporten, jaarverslagen of te verrichten werkzaamheden daartoe aanleiding geven, kunnen raad 
en college opmerkingen ter zake aan de rekenkamer doen toekomen. 
 
 

ADVIES RAADSCOMMISSIE 
 
> 
 

 



 

 
 
 

VOORSTEL RAADSCOMMISSIE VOOR DE REKENKAMER 
 
A. mevrouw A.E.L. Dennissen, Count Basiegracht 17 te Eindhoven per 1 maart 2012 ontslag te 
verlenen als lid van de rekenkamer van de gemeente Weert; 
B. kennis te nemen van het rapport van aanbeveling van de selectiecommissie, dat op de 
gebruikelijke wijze voor u ter inzage ligt; 
C. kennis te nemen van bijgevoegde verklaring van de kandidaat, inhoudende dat zij de benoeming 
zal aanvaarden; 
D. kennis te nemen van het overzicht van de andere functies dan het lidmaatschap van de 
rekenkamer (artikelen 81 e en 12 Gemeentewet), dat op de gebruikelijke wijze voor u ter inzage 
ligt; 
E. over te gaan tot benoeming van: 
mevrouw I.L. de Pooter, Hoogstraat 207 te Eindhoven als lid van de rekenkamer Weert, voor de 
duur van zes jaar. 
 
 
Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
 
 
De raadscommissie voor de rekenkamer, 
de commisiegriffier, de voorzitter, 
 
 
 
 
  
 



 

 

 
 
 

 

 
Nummer raadsvoorstel: RAD-000640 

RAADSBESLUIT 
 
 
De raad van de gemeente Weert, 
 
gezien het voorstel van de raadscommissie van de rekenkamer van 17 april 2012; 
 
 
 

b e s l u i t : 
 
A. mevrouw A.E.L. Dennissen, Count Basiegracht 17 te Eindhoven per 1 maart 2012 ontslag te 
verlenen als lid van de rekenkamer van de gemeente Weert; 
B. kennis te nemen van het rapport van aanbeveling van de selectiecommissie, dat op de 
gebruikelijke wijze voor u ter inzage ligt; 
C. kennis te nemen van bijgevoegde verklaring van de kandidaat, inhoudende dat zij de benoeming 
zal aanvaarden; 
D. kennis te nemen van het overzicht van de andere functies dan het lidmaatschap van de 
rekenkamer (artikelen 81 e en 12 Gemeentewet), dat op de gebruikelijke wijze voor u ter inzage 
ligt; 
E. over te gaan tot benoeming van: 
mevrouw I.L. de Pooter, Hoogstraat 207 te Eindhoven als lid van de rekenkamer Weert, voor de 
duur van zes jaar.
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 30 mei 2012. 
 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
M.H.R.M. Wolfs-Corten A.A.M.M. Heijmans 
 
 
 


