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Onderwerp 
Rekenkamercommissie gemeente Tynaarlo 
 
Gevraagd besluit 

1. De huidige leden van de Rekenkamercommissie gemeente Tynaarlo zijnde 
- Mevrouw M.Y. van der Veen te Eelde; 
- De heer C. Jongsma te Eelde en  
- De heer H. Oostmeijer te Groningen 

Ingaande 1 januari 2016 voor een periode van 5 jaar herbenoemen als respectievelijk 
voorzitter en leden van de Rekenkamercommissie gemeente Tynaarlo.  

2. Als ambtelijk secretaris en de plaatsvervangend ambtelijk secretarissen van de 
rekenkamercommissie gemeente Tynaarlo benoemen: 

- Mevrouw B. Slofstra (plv. griffier)  
- De heer J.L. de Jong (griffier)  
- Mevrouw N. Uilkema (plv. griffier)  

3. De verordening Rekenkamercommissie gemeente Tynaarlo 2015 vaststellen 
 

Wat willen wij hiermee bereiken? 
De huidige Rekenkamercommissie gemeente Tynaarlo (RKT) is een commissie die bestaat uit externe 
leden. 
De RKT onderzoekt de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het 
gemeentebestuur gevoerde bestuur. De tweede zittingsperiode van vijf jaar van de huidige leden van 
de RKT loopt per 1 januari 2016 af. Voorgesteld wordt om deze leden nogmaals her te benoemen. De 
ambtelijk secretaris van de RKT en de plaatsvervanger moeten op grond van de verordening ook door 
de gemeenteraad worden benoemd in overleg met de rekenkamercommissie en de griffier. In 2010 is 
dit in de verordening opgenomen. Hierbij is aangegeven dat het secretariaat uitgevoerd werd door de 
griffier of door diens plaatsvervangers. Wegens drukken werkzaamheden van de griffier is in de 
praktijk mevrouw B. Slofstra de ambtelijk secretaris van de RKT. De griffier is hierbij plaatsvervanger 
evenals mevrouw N. Uilkema die ook plaatsvervangend griffier is)   
 
De verordening op de Rekenkamercommissie gemeente Tynaarlo uit 2005 is geactualiseerd, in de 
nieuwe verordening is opgenomen dat rekenkamerleden maximaal één maal herbenoemd kunnen 
worden. Voor het overige is de verordening op ondergeschikte punten en wat betreft indeling 
aangepast.  
 
 
 



Waarom komen we nu met dit voorstel? 
De zittingstermijn van de huidige leden van de RKT eindigt op 1 januari 2016. Herbenoeming is 
mogelijk. De leden hebben aangegeven nog graag een periode lid te willen zijn van de commissie. In 
de huidige verordening is geen maximaal aantal zittingstermijnen voor de leden opgenomen.  
 
Wat ging er aan vooraf 
In 2005 heeft de gemeenteraad van Tynaarlo besloten tot het instellen van een rekenkamercommissie 
bestaande uit drie externe leden. (Rekenkamercommissie gemeente Tynaarlo, afgekort RKT). In het 
voorjaar van 2006 zijn de leden van de commissie benoemd en gestart met hun werkzaamheden. Per 
1 januari 2011 zijn de leden herbenoemd voor een periode van 5 jaren. Op 21 januari 2014 heeft uw 
raad kennisgenomen van de evaluatie van de rekenkamerfunctie in de gemeente Tynaarlo. Hieruit 
bleek dat de meerderheid van de raadsfracties (nog steeds) positief was over de keuze voor een 
commissie met externe leden Verder dragen de onderzoeken naar de mening van de raadsfracties bij 
aan de controlerende functie van de raad.  
 
Hoe informeren we de inwoners? 
Op de website van de RKT (onderdeel van de website van de raad) staan de leden van de 
Rekenkamercommissie, de uitgebrachte rapporten en de werkwijze van de commissie 
 
Wanneer gaan we het uitvoeren? 
De leden van de RKT zullen als RKT hun functie voor de periode van 1 januari 2016 tot 1 januari 2021 
uitvoeren. 
 
Hoe zijn de financiën opgebouwd? 
De RKT beschikt jaarlijks over een budget van € 1,-  per inwoner € 32.500. Dit is op 23 september 
2014 in de gemeenteraad bij de behandeling van de perspectievennota 2014 opnieuw geregeld naar 
aanleiding van een motie van de fractie van Leefbaar Tynaarlo.  
Uit dit budget kunnen jaarlijks één à twee onderzoeken worden uitgevoerd. Daarnaast ontvangen de 
leden een vergoeding voor hun werkzaamheden.  
 
 
 
Namens het presidium , 
 
 
drs. M.J.F.J. Thijsen, Voorzitter 
  
                           
J.L. de Jong,             Griffier 

 
 
 

  
 


