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Onderwerp: Herbenoeming lid rekenkamercommissie 

Inleiding

In het presidium van 30 juni 2020 is gesproken over het aflopen van de eerste benoemingstermijn 
van drie jaar van het lid (en tevens voorzitter) mevrouw Glashouwer. Op grond van de Verordening 
rekenkamercommissie Bloemendaal 2014 kunnen leden maximaal drie keer aansluitend 
(her)benoemd worden.

Om dit zorgvuldig te benaderen, is een commissie in het leven geroepen bestaande uit twee 
vertegenwoordigers vanuit de raad: mevrouw Zoetmulder en de heer Kruijswijk, bijgestaan door de 
griffier. Zij hebben gesprekken gevoerd met mevrouw Glashouwer zelf en met de overige (drie) 
leden van de rekenkamercommissie.

Gesprekken

Uit die gesprekken kwam naar voren dat mevrouw Glashouwer zich bereid heeft verklaard haar 
werkzaamheden voort te zetten als lid, tevens voorzitter van de rekenkamercommissie. De overige 
leden gaven aan graag verder te gaan met mevrouw Glashouwer, als lid en als voorzitter van de 
rekenkamercommissie. Een beknopte weergave van deze gesprekken is beschikbaar gesteld aan de 
leden van de rekenkamercommissie en kan op verzoek aan raadsleden en duo-commissieleden 
worden toegezonden.

Eén en ander leidt tot het voorstel om nu over te gaan tot het herbenoemen van mevrouw 
Glashouwer.

Voorqesteld besluit

De raad van de gemeente Bloemendaal;

gelezen het voorstel van het presidium van 3 november 2020; 
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Conform de omschrijving in artikel 2.2 van de Verordening rekenkamercommissie Bloemendaal 
2014 voor een tweede termijn van drie jaar als lid van de rekenkamercommissie te herbenoemen,

per 1 januari 2021:

Mw. BJ. Glashouwer RE RI CISA

Aldus besloten in de openbare vergadering 
van de raad der gemeente Bloemendaal, 
gehouden op 17 december 2020
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