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Onderwerp:

25 februari 2020

Benoemen lid rekenkamercommissie De
Waddeneilanden

Agendapunt 8

Schiermonnikoog,

11 februari 2020

Aan de Gemeenteraad,
In 2018 is de Gemeenschappelijke Regeling “de Waddeneilanden” gewijzigd, waardoor ook de
“Verordening op de rekenkamercommissie de Waddeneilanden “gewijzigd is.
In praktijk betekent dit dat elk eiland een eigen rekenkamercommissie (RKC) benoemt, echter dit zal
dezelfde zijn als de RKC voor de andere vier eilanden. De RKC legt geen verantwoording meer af aan
de opgeheven Eilander raad, maar aan de gemeenteraden van de eilanden zelf. Om toch in
gezamenlijkheid te kunnen werken, wordt (de griffier van) de gemeente Texel aanspreekpunt (de
griffier van Ameland is vervanger), is de gemeente Texel penvoerder, en loopt de financiële
administratie via de gemeente Texel.
Eind 2019 heeft een lid van de RKC, mevrouw J. van Leeuwen uit Jubbega, te kennen gegeven per 1
januari 2020 te stoppen met haar werkzaamheden.
De vrijkomende vacature voor een nieuw lid is eind 2019 geplaatst op de gemeentelijke websites van
de Waddeneilanden en tevens uitgezet binnen het netwerk van de rekenkamercommissie.
Samen met een begeleidingscommissie bestaande uit raadsleden van de vijf Waddeneilanden,
ondersteund door de griffier van Ameland, zijn op 3 februari jl. gesprekken gevoerd met een aantal
uitstekende kandidaten. Na deze gesprekken is door de begeleidingscommissie als advies gegeven
voor te dragen als nieuw lid:
de heer E. (Edwin) van de Wiel uit Hengelo
Voor meer informatie over de heer van de Wiel verwijzen wij u naar de bijlage met CV welke ter
inzage ligt bij de griffier.
Voorgesteld wordt de volgende persoon te benoemen:
1. De heer E. van de Wiel uit Hengelo te benoemen tot lid van de rekenkamercommissie van de
gemeenten Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog
(Rekenkamercommissie de Waddeneilanden)
2. De benoeming met terugwerkende kracht in te laten gaan per 1 januari 2020, voor de duur
van 4 jaar, eindigend op 31 december 2023.
Het nieuwe lid zal, zodra de gelegenheid zich voor doet, ten overstaan van de gemeenteraad van
Texel de eed afleggen, in afstemming met de raden van Vlieland, Terschelling, Ameland en
Schiermonnikoog (art. 5 verordening).
de griffier,

de burgemeester,

M. van der Meer

I. van Gent

