
 
 

 

Aan de Gemeenteraad. 
 

 

Onderwerp: Voordracht Rekenkamercommissie 
 
Inleiding  
 
In overeenstemming met het rooster van aftreden treden per 17 september 2018 drie van de 
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. Van deze drie leden: Marlies de Vries, Geert van der Velden en Lex van Drooge zal 
afscheid genomen worden.  
 
De nieuwe rekenkamercommissie zal dan bestaan uit: 
Boudien Glashouwer: beoogd voorzitter 
Lia Brouwer: lid 
Frederique de Graaf: lid, reeds benoemd, maar vanaf 1 oktober actief rekenkamerlid. Met dank 
voor de door haar reeds verrichte onbezoldigde werkzaamheden voor de rekenkamercommissie. 
Jacob Jan Bakker: wordt in deze vergadering voorgedragen. 
 
Selectieprocedure 
 
Om per 1 oktober 2018 de rekenkamercommissie weer uit de oorspronkelijke hoeveelheid van vier 
leden te laten bestaan, is – zoals bekend - een extra persoon geworven. De handelswijze bij de 
vacature is nog eens bevestigd in het presidium van 30 mei 2018.  
 
De vacature is uitgezet. In Binnenlands Bestuur, NRC Carrière en de website van de NVRR 
(Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies) is de vacaturetekst 
geplaatst.  
 
Er zijn 19 sollicitaties binnengekomen. Op 14 juni heeft de Rekenkamercommissie 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; 

De rekenkamercommisie zocht iemand die een aanvulling is op het team. In het bijzonder kennis 

op het gebied van ruimtelijke ordening maar ook op het juridische vlak waren welkom. 
 
Er hebben vervolgens op 20 juni op het gemeentehuis selectiegesprekken plaatsgevonden tussen 
de Rekenkamercommissie en drie kandidaten. Een kandidaat sprong er uit: Jacob Jan Bakker. 
 
Kennismakingsgesprek 
 
Op 27 juni heeft een kennismakingsgesprek plaatsgevonden met Fred Wehrmeijer (als voorzitter 
Auditcommissie contactpersoon namens de Raad voor de Rekenkamercommissie) en de griffier. 
Dat gesprek is plezierig en goed verlopen.  
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Voorstel 
 
Jacob Jan Bakker 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 zijn 
opgenomen in de bijlagen. 
 

Voorgesteld besluit 
 

De raad van de gemeente Bloemendaal; 
 
gelezen het voorstel van het presidium van 29 augustus 2018;  
 
 
 

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 oktober 2018:  
 
Jacob Jan Bakker; 
 
 
 
Aldus besloten in de openbare vergadering 
van de raad der gemeente Bloemendaal, 
gehouden op 27 september 2018 
 

 
  , voorzitter 
 

 
 
 
    , griffier 
 
 
 
 
 
Besluit raad: aangenomen 
Stemmen voor: 17 
Stemmen tegen: 0 
Afwezig: 2 
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