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Onderwerp:

: Wisseling leden Rekenkamercommissie

Voorgesteld besluit

De raad van de gemeente Bloemendaal;
gelezen het voorstel van het presidium van 9 maart 2021,

besluit:

1.

Conform artikel 2.4, lid 4a van de Verordening rekenkamercommissie Bloemendaal 2014 eervol
ontslag te verlenen aan mevrouw drs. F.T.G. (Frederique) de Graaf met ingang van 1 januari 2021;

2.

Conform artikel 2.2 van de Verordening rekenkamercommissie Bloemendaal 2014 te benoemen
als lid van de rekenkamercommissie: de heer drs. W.D.M. (Pim) van der Valk, met ingang van 11
maart 2021, voor een periode van drie jaar.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad der gemeente Bloemendaal,
gehouden op 11 maart 2021

Besluit raad:
Stemmen voor: IQ
Stemmen tegen: O
Afwezig: q

de griffier

ibSCCOtyCfy

de voorzitter

Inleiding
Per brief aan de raad heeft mevrouw drs. F.T.G. (Frederique) de Graaf op 22 december 2020
medegedeeld haar functie als lid van de rekenkamercommissie te willen neerleggen en haar ontslag
per 1 januari 2021 in te dienen (2020004890 I A4 LIS).
Hiermee ontstond een vacature. Een wervingsprocedure is gestart om de opengevallen plek zo snel
mogelijk weer te kunnen invullen.
Selectieprocedure
De vacature is op 15 januari 2021 geplaatst bij Binnenlands Bestuur, op Indeed, op de website van de
NVRR (Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies), op Werken bij
Bloemendaal en op de social media kanalen van de gemeente Bloemendaal.
Belangrijkste criteria voor deze vacature:
» HBO’/WO-werk- en denkniveau en een energieke teamplayer
" Maatschappelijke betrokkenheid
* Kennis van/inzicht in bestuurlijke en politieke verhoudingen en processen in de publieke sector
« Overzicht van en inzicht in de beleidsterreinen en de huidige problematiek en uitdagingen van de
lokale overheid
« Aantoonbare kennis van/ervaring met het doen van (rekenkamer)onderzoek
* Vermogen en bereidheid tot het uitvoeren van (rekenkamer)onderzoek, waaronder het opstellen
van onderzoeksopzet en toetsingskader, interviewen en dossieronderzoek, schrijven van de
rapportage en het formuleren van conclusies en aanbevelingen
* In staat om zich snel en grondig nieuwe onderwerpen eigen te maken en daarover op heldere en
methodische wijze te rapporteren
Er zijn 17 sollicitaties binnengekomen. Op 29 januari heeft de Rekenkamercommissie besloten om vijf
kandidaten uit te nodigen voor een selectiegesprek. Op 3 en 4 februari 2021 hebben de gesprekken
met deze vijf kandidaten digitaal plaatsgevonden via GoToMeeting (i.v.m. corona). In de beraadslaging
direct na deze gesprekken is de keuze gemaakt voor de heer drs. W.D.M. (Pim) van der Valk.
Kennismakingsgesprek
Op 19 februari jl. heeft (ook weer digitaal) een kennismakingsgesprek plaatsgevonden met de heer
Oude Weernink (contactpersoon namens de raad bij sollicitatieprocedures van de
Rekenkamercommissie, als voorzitter van de Auditcommissie) en de griffie. Dit gesprek is plezierig en
goed verlopen.
Voorstel
Met ingang van 1 januari 2021 aan mevrouw drs. F.T.G. (Frederique) de Graaf eervol ontslag te
verlenen, en met ingang van 11 maart 2021 de heer drs. W.D.M. (Pim) van der Valk te benoemen als
lid van de rekenkamercommissie voor een termijn van driejaar. Bij een positief besluit op de
benoeming zal direct de beëdiging plaatsvinden. CV en motivatiebrief kunt u opvragen bij de griffie.

