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Onderwerp:

Benoemen voorzitter, herbenoeming leden Rekenkamercommissie De Waddeneilanden

Jaar/nummer:

2018/31

In behandeling bij:

Griffier

Voorstel
De heer E. (Engbert) Boneschansker uit Leeuwarden te benoemen als voorzitter
van de Rekenkamercommissie met ingang van 1 januari 2018 voor de duur van 4
jaar. Mevrouw J.M. (Jolanda) van Leeuwen uit Smilde en mevrouw E. (Esther)
Fogl uit Sneek te herbenoemen als lid van de Rekenkamercommissie, eveneens
voor de duur van 4 jaar (eindigend op 31 december 2021).

Samenvatting
Per 1 januari 2018 is de benoemingstermijn van de voorzitter en de leden van de
Rekenkamercommissie verlopen en moest daar actie op genomen worden.

Toelichting
Per 1 januari jl. is de benoemingstermijn van de voorzitter en leden van de
Rekenkamercommissie van De Waddeneilanden verstreken. De voorzitter,
benoemd tot 1 januari jl., de heer R. Admiraal te Dokkum, heeft te kennen
gegeven niet meer voor herbenoeming in aanmerking te willen komen. Voor de
vrijkomende vacature voor een nieuwe voorzitter is gebruik gemaakt van de
expertise van bureau Necker van Naem.

Historie
Samen met een begeleidingscommissie bestaande uit raadsleden van de vijf
Waddeneilanden ondersteund door de griffier van Ameland, zijn op 11 januari jl.
gesprekken gevoerd met een 5-tal uitstekende kandidaten. Na deze gesprekken is
door de begeleidingscommissie als advies gegeven voor te dragen als nieuwe
voorzitter de heer E. (Engbert) Boneschansker uit Leeuwarden.
De overige leden van de RKC hebben aangegeven herbenoemd te willen worden
en (kijkend naar de continuïteit en de kwaliteit van het werk tot nu toe, is dat een
logische stap).

Juridische gevolgen/fatale termijnen/handhaving
De nieuwe voorzitter zal de eed of belofte gaan afleggen op Texel, tijdens een
raadsvergadering. Deze vergadering zal (zoals gebruikelijk) uitgezonden worden
zodat ook de andere eilanden dit kunnen ‘bijwonen’.

Ter inzage liggende stukken
Jaarverslag 2018 en Jaarplan 2018 Rkc, ter info

Datum behandeling
Terschelling, 7 mei 2018

presidium

