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Aan de Gemeenteraad
Samenvatting:
De selectiecommissie uit de Eilander Raad is op 31 oktober 2013 na twee gespreksronden unaniem
tot de conclusie gekomen dat zij drie geschikte kandidaten hebben gesproken, waaronder een
potentieel voorzitter, die de gezamenlijke rekenkamercommissie VAST in de steigers gaan zetten. De
Eilander Raad is op 28 november 2013 voorgesteld de drie kandidaten voor benoeming aan te
bevelen bij de gemeenteraden van Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog en Terschelling. De Eilander
Raad heeft conform het voorstel besloten. Over het moment waarop de benoemde leden van de
gezamenlijke rekenkamercommissie na besluitvorming in de vier gemeenteraden worden
geïnstalleerd, wordt nader gestudeerd. Feit is wel dat de installatie geschiedt door aflegging van de
eed of de belofte in handen van de voorzitter van het samenwerkingsverband.
Inleiding:
In de zoektocht naar onderwerpen die als eerste aangepakt kunnen worden in het kader van de
verdergaande samenwerking tussen de eilandgemeenten is o.a. genoemd de instelling van een
gezamenlijke rekenkamercommissie VAST.
Als eerste hebben de gemeenteraden, op basis van een advies van de Eilander Raad, de Verordening
gezamenlijke rekenkamercommissie VAST vastgesteld. Gelijktijdig met het nemen van dat besluit
werd binnen iedere raad het besluit genomen de huidige benoemingstermijn van de zittende
rekenkamercommissie niet te verlengen.
Afgelopen zomer is vervolgens in de Eilander Raad besloten tot het vaststellen van de functieprofielen
van respectievelijk de voorzitter en leden van de rekenkamercommissie. Op basis van de vastgestelde
functieprofielen zijn de vacatures (3) opgesteld. De belangstelling om toe te treden tot de
gezamenlijke rekenkamercommissie VAST was overweldigend; bijna 50 brieven werden ontvangen.
De secretaris/directeur van VAST en de griffier van Vlieland hebben alle brieven gelezen en
beoordeeld. Op basis daarvan is een voorselectie gemaakt van 8 kandidaten.
De brieven met bijbehorende CV van de 8 kandidaten zijn vervolgens voorgelegd aan de vier leden
van de Eilander Raad (de heren Kip, IJnsen, De Groot en Schweigmann), die samen met de
secretaris/directeur en de griffier de selectiecommissie vormden. Op 16 oktober 2013 heeft de
selectiecommissie gesprekken gevoerd met de 8 kandidaten. Na afloop werd snel duidelijk dat vier
kandidaten het meest voldeden aan het functieprofiel. Na enige discussie is besloten drie kandidaten
uit te nodigen voor een tweede gesprek en kandidaat nummer vier in beraad te houden.
Op 31 oktober 2013 heeft het tweede gesprek tussen de selectiecommissie en de drie kandidaten
plaatsgevonden. Eerst werd alleen gesproken met de potentieel voorzitter, aansluitend met de drie
kandidaten gezamenlijk. Vervolgens werd hen gevraagd in afwezigheid van de selectiecommissie
onderling nader kennis te maken. Centraal daarbij stond de vraag of zij gedrieën het “avontuur” wilden

aangaan. Op dat moment was de selectiecommissie unaniem van oordeel dat de heer Admiraal als
voorzitter en de dames Van Leeuwen en Fogl als leden, de kandidaten waren die voor benoeming
door de lokale raden aan de Eilander Raad voorgedragen konden worden. De drie kandidaten hebben
aangegeven een benoeming door de afzonderlijke raden te zullen aannemen.
Dat betekent dat in een korte tijd maar gedegen voorbereid door de afdeling P&O van de gemeente
Terschelling, de selectiecommissie tot de hierna volgende voordracht heeft kunnen komen.
1. De Eilander Raad voorstellen de heer R. Admiraal uit Dokkum bij de afzonderlijke
gemeenteraden aan te bevelen om benoemd te worden tot voorzitter van de gezamenlijke
rekenkamercommissie VAST;
2. De Eilander Raad voorstellen mevrouw J.M. van Leeuwen uit Jubbenga en mevrouw E. Fogl
uit Sneek bij de afzonderlijke gemeenteraden aan te bevelen benoemd te worden als lid van
de gezamenlijke rekenkamercommissie VAST
3. De benoeming in te laten gaan per 1 januari 2014 voor de duur van vier jaar
4. De procedure rond de installatie van de voorzitter en de leden van de gezamenlijke
rekenkamercommissie nadat zij zijn benoemd nader uit te zoeken
In de vergadering van de Eilander Raad van donderdag 28 november 2013 is conform het voorstel
besloten.
Argumenten:
Op basis van de Gemeentewet dienen de vier eilandgemeenten te beschikken over een
rekenkamercommissie. De wetgever heeft het mogelijk gemaakt dat meerdere gemeenten te samen
een gezamenlijke rekenkamercommissie instellen, mits iedere gemeenteraad afzonderlijk daartoe
heeft besloten. Het delegeren en/of mandateren van deze bevoegdheid aan de Eilander Raad is
wettelijk niet mogelijk. Om die reden doet de Eilander Raad een aanbeveling en neemt zij dus niet zelf
een besluit.
Met de keuze voor de heer Admiraal en de dames Van Leeuwen en Fogl haalt VAST veel
(rekenkamer)expertise in huis. Daarnaast hebben deze drie personen veel onderzoekservaring
opgedaan. Tijdens de gesprekken kwam naar voren dat de drie kandidaten het leereffect van een
onderzoek van de rekenkamercommissie belangrijker vinden dan het afrekeneffect. Dat stemt overeen
met hoe vanuit de gemeenteraden tegen de invulling van de functie wordt aangekeken.
Ten overvloede:
In de eerste periode zal de rekenkamercommissie zich moeten gaan positioneren. Zowel intern, door
het opstellen van een reglement van orde, een jaarplanning maar bovenal moet geïnvesteerd worden
in het opbouwen van een relatie met VAST. Vanzelfsprekend met vertegenwoordigers uit de
afzonderlijke gemeenteraden maar ook met het kantoor in Harlingen dat als eerste aanspreekpunt en
ontmoetingslocatie zal gaan dienen.
In de gesprekken is aangegeven dat het budget in 2014 voor het doen van onderzoek is bepaald op
€ 10.000,-. Het is belangrijk dat snel duidelijk wordt welke kosten daaruit gedekt moeten worden.
Vallen daaronder bijv. ook de vergaderkosten/vacatiegelden en hoe is het geregeld met de ambtelijke
ondersteuning van de rekenkamercommissie. Eerder is al besloten dat daarin niet door een van de
griffiers van de eilanden voorzien kan worden.
De gedachte kwam op om de eerste kennismaking tussen de leden van de gezamenlijke
rekenkamercommissie en de gemeenteraadsleden te plannen tijdens de komende tweedaagse
bijeenkomst van VAST op Terschelling (24 en 25 januari 2014).

Na benoeming in de afzonderlijke raden volgt het moment van de installatie van de leden. Nader
uitgezocht moet worden of dat alleen kan door het afleggen van de eed/belofte in handen van de
voorzitter van de lokale gemeenteraad of dat deze procedure “vorm vrij” is zodat het bijv. ook een
optie is dat te doen tijdens de tweedaagse op Terschelling maar dan in handen van de voorzitter van
de Eilander Raad.
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