
 
 

 

Aan de Gemeenteraad. 
 

 

Onderwerp: Voordracht Rekenkamercommissie 
 
Inleiding  
 
In overeenstemming met het rooster van aftreden treden per 17 september 2018 drie van de vier 
huidige leden af. Zij hebben dan de maximale zittingsduur van 9 jaar volbracht.  
 
Conform artikel 2.2 van de Verordening rekenkamercommissie Bloemendaal 2014 zijn zij op 17 
september 2009 benoemd voor drie jaar en vervolgens twee keer aansluitend voor drie jaar 
herbenoemd. Om de voortzetting van kwaliteit te waarborgen, wordt een tijdelijk vijfde lid 
voorgedragen.  
 
Selectieprocedure 
 
In september is de vacature uitgezet. In Binnenlands Bestuur (online en op papier), NRC Carrière 
en de website van NVRR (Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies) is 
de vacaturetekst op 5 september geplaatst. Geïnteresseerden konden tot en met 29 september 
reageren. 
 
Er zijn 29 sollicitaties binnengekomen met daar tussen veel geschikte kandidaten. Dat is zowel 
kwalitatief als kwantitatief een stuk meer dan de laatste selectieprocedure van de 
Rekenkamercommissie. Op 10 oktober heeft de Rekenkamercommissie – geadviseerd door de 
griffie - besloten welke kandidaten uitgenodigd zouden worden voor een selectiegesprek. 
 
De belangrijkste criteria die zijn meegewogen, zijn: 
-HBO/ WO werk- en denkniveau; 
-aantoonbare kennis van/ ervaring met het doen van (rekenkamer)onderzoek; 
-kennis van/ inzicht in bestuurlijke en politieke verhoudingen en processen; 
-overzicht van en inzicht in de beleidsterreinen van de lokale overheid; 
-maatschappelijke betrokkenheid. 
 
Er hebben vervolgens op 17 oktober op het gemeentehuis selectiegesprekken plaatsgevonden 
tussen de Rekenkamercommissie en vier kandidaten. Twee kandidaten sprongen er uit. Boudien 
Glashouwer, iemand waarin we ook een toekomstige voorzitter zien en Frederique de Graaf, 
iemand met veel relevante onderzoekservaring. 
 
Kennismakingsgesprekken 
 
Op 25 oktober hebben met beide kandidaten kennismakingsgesprekken plaatsgevonden met Fred 
Wehrmeijer (als voorzitter Auditcommissie contactpersoon namens de Raad voor de 
Rekenkamercommissie) en de vertegenwoordiger vanuit de griffie. Die gesprekken zijn plezierig en 
goed verlopen. Boudien Glashouwer is momenteel hoofd financiën in de gemeente Alkmaar en is 
onder andere voorzitter geweest van de Rekenkamer in Gouda en de Rekenkamercommissie in Den 
Helder. Boudien Glashouwer wordt voorgedragen om per 1 januari 2018 van start te gaan als lid 
van de Rekenkamercommissie. 
 
We stellen voor om ook nu al Frederique de Graaf te benoemen om per 1 oktober 2018 van start te 
gaan als lid van de Rekenkamercommissie. Zij is gepromoveerd en sinds 2001 onderzoeker bij de 
Algemene Rekenkamer. Zij heeft veel ervaring met het doen van doelmatigheids- en 
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doeltreffendheidsonderzoeken. Omdat we verwachten dat ook zij een grote toegevoegde waarde 
zal hebben voor de Rekenkamercommissie, willen we haar graag al ‘vastleggen’. Zij is hier zelf ook 
enthousiast over. 
 
Voorstel 
 
Boudien Glashouwer wordt voorgedragen om per 1 januari 2018 te starten voor de termijn van drie 
jaar. Frederique de Graaf wordt voorgedragen om per 1 oktober 2018 te starten voor de termijn 
van drie jaar. Bij een positief besluit zal direct de beëdiging plaatsvinden. CV en motivatiebrief van 
beide kandidaten zijn op te vragen bij de griffie. 
 
Overige planning 
 
Om weer aan het aantal van vier te komen in de Rekenkamercommissie, zal er voor 1 oktober dan 
nog één kandidaat geworven moeten worden in plaats van twee. In juni 2018 zal deze 
selectieprocedure plaatsvinden.  
 

Voorgesteld besluit 
 

De raad van de gemeente Bloemendaal; 
 
gelezen het voorstel van het presidium van 1 november 2017;  
 
 
 

b e s l u i t: 

 
 
 
Conform de omschrijving in artikel 2.2 van de Verordening rekenkamercommissie Bloemendaal 
2014 als lid van de rekenkamercommissie te benoemen; 
 
per 1 januari 2018:  
 
Boudien Glashouwer; 
 
per 1 oktober 2018:  
 
Frederique de Graaf; 
 
 
 
Aldus besloten in de openbare vergadering 
van de raad der gemeente Bloemendaal, 
gehouden op 21 december 2017 
 

 
  , voorzitter 
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    , griffier 
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