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Geadviseerd besluit
1. De heer H.M. Schippers te benoemen tot lid van de Rekenkamer Ridderkerk
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Raadsvoorstel
Inleiding
Met ingang van 24 november 2023 is ingesteld de Rekenkamer Ridderkerk. De rekenkamer heeft 
thans twee leden. Op grond van de Verordening op de Rekenkamer Ridderkerk 2022 bestaat de 
rekenkamer uit ten minste 3 leden.
Door uw raad is op 24 november 2022 een selectiecommissie ingesteld, die uw raad voor de 
benoeming van een derde lid een voordracht moet doen. De selectiecommissie bestaat uit de 
raadsleden M.J. Borst, P. de Wolff-ter Beek en de voorzitter van de rekenkamer, de heer J.J. Démoed.

Beoogd effect
De vervulling van een vacature van de rekenkamer.

Relatie met beleidskaders
Niet van toepassing.

Argumenten
1.1 Met de benoeming wordt een derde lid benoemd.
De vacature is via diverse media bekendgemaakt. Daarop zijn 31 reacties ontvangen. Aan de hand 
van het gewenste profiel heeft de selectiecommissie daarop 4 personen uitgenodigd voor een 
gesprek. 
Unaniem is de selectiecommissie tot de keus gekomen om bij uw raad voor benoeming voor te dragen 
de heer H.M. Schippers. De heer Schippers is manager Control en informatie, tevens 
concerncontroller, bij de gemeente Nissewaard.
Het cv van de heer Schippers ligt voor de raadsleden ter inzage bij de griffie.

Overleg gevoerd met
Niet van toepassing.

Kanttekeningen
Niet van toepassing.

Uitvoering/vervolgstappen
Alvorens zijn functie te kunnen vervullen, dient de heer Schippers in een raadsvergadering beëdigd te 
worden. Als u besluit tot benoeming kan aansluitend tot beëdiging worden overgegaan.

Evaluatie/monitoring
Niet van toepassing.

Financiën
Overeenkomstig het bepaalde in de Verordening Rekenkamer Ridderkerk 2022 ontvangt een lid van 
de rekenkamer een vaste vergoeding van € 230,- per maand en een reiskostenvergoeding. Hiervoor is 
budget beschikbaar.

Juridische zaken
Niet van toepassing.

Duurzaamheid
Niet van toepassing.

Inclusiviteit
Het stond ieder vrij om op de vacature te reageren.

Communicatie/participatie na besluitvorming
Het besluit wordt meegedeeld in de rubriek ‘Berichten uit de raad’ in de Blauwkai en de heer 
Schippers ontvangt een afschrift van het raadsbesluit. 
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CONCEPT RAADSBESLUIT

Gemeenteraad:
23 maart 2023

Zaaknummer:
625573

Onderwerp:
Benoeming en beëdiging lid 
Rekenkamer Ridderkerk

:

gelet op 

Art 81c Gemeentewet en de Verordening op de Rekenkamer Ridderkerk 2022 

BESLUIT:

1. De heer H.M. Schippers te benoemen tot lid van de Rekenkamer Ridderkerk


