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Onderwerp: Herbenoeming lid Rekenkamercommissie
Korte ínhoud voorstel

Op 27 augustus 2022 loopt de eerste benoemingstermijn af van het lid van de
Rekenkamercommissie mevrouw Mr. Drs. V.V. Tsjebanova. Voorgesteld wordt haar te
herbenoemen voor de termijn van drie jaar.
1. Aanleiding

Volgens artikel 81oa van de Gemeentewet en de Verordening Rekenkamercommissie Bloemendaal 2021,
wordt de rekenkamerfunctie vervuld door de Rekenkamercommissie. De leden worden conform artikel 2.2.
van de Verordening benoemd voor een periode van drie jaar. Twee keer mag herbenoeming plaatsvinden
voor een aansluitende periode van drie jaar.
2. Probleem-en doelstellinq/oplossinqen/effecten

De Rekenkamercommissie bestaat uit vier leden.
De tweede termijn van voorzitter mw. BJ. (Boudien) Glashouwer RE RI CISA eindigt op 1 januari 2024.
De tweede termijn van lid dhr. Ir. J.J. (Jacob Jan) Bakker eindigt op 1 oktober 2024.
De eerste termijn van lid dhr. Drs. W.D.M. (Pim) van der Valk eindigt op 11 maart 2024.
De eerste termijn van lid mw. Mr. Drs. V.V. (Valentina) Tsjebanova eindigt op 27 augustus 2022. Haar
herbenoeming voor een tweede termijn ligt nu voor.
3. Financiële aspecten/risico's

Er zijn geen andere financiële aspecten dan de vergoeding die reeds uitgekeerd wordt.
4. Communicatie aspecten

Op het RIS zal de herbenoeming worden gemeld.
5. Voorstel

Voorgesteld wordt het lid van de rekenkamercommissie mevrouw Valentina Tsjebanova te herbenoemen
vooreen periode van driejaar, ingaande 27 augustus 2022.
6. Uitvoering

Er zijn geen uitvoeringsaspecten aan dit besluit verbonden.

Voorgesteld besluit
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De raad van de gemeente Bloemendaal:

besluit:

Conform de omschrijving in artikel 2.2 van de Verordening rekenkamercommissie Bloemendaal
2021 mw. Mr. Drs. V.V. Tsjebanova te benoemen voor de tweede termijn van driejaar als lid van
de rekenkamercommissie;
per 27 augustus 2022;

De raad voornoemd, d.d. 7 juli 2022;
de voorzitter,

de griffier,

