
 Raadsvoorstel 

Datum raadsvergadering: 15 juni 2017     Agenda nr.:  5a 

Portefeuillehouder: Burgemeester Niederer    Registratiecode: 2017-34 

Onderwerp: Benoeming lid Rekenkamercommissie West-Brabant 

 
Aan de raad van de gemeente Roosendaal,  
 

Voorstel   
 
Wij stellen u voor: 

- Te besluiten om de heer J.L.(Hans) Van Dongen tot en met 31 december 2020 te benoemen tot 
lid van de Rekenkamercommissie West-Brabant. 
 

Aanleiding   

In de recent vastgestelde verordeningen op de gemeentelijke rekenkamercommissie 2017-2020 is in 
artikel 2 bepaald dat de gezamenlijke rekenkamercommissie bestaat uit minimaal vier en maximaal 
acht externe leden. Op dit moment bestaat de rekenkamercommissie West-Brabant uit 3 externe leden.  
 
Ter invulling van de hierdoor ontstane vacature is een sollicitatiecommissie ingesteld. In deze 
commissie hebben zitting genomen: 4 raadsleden van de deelnemende gemeenten te weten: mw 
Ossenblok raadslid gemeente Halderberge, mw de Bruijne raadslid gemeente Drimmelen, de heer 
Vrolijk raadslid gemeente Etten-Leur en de heer Gabriëls raadslid gemeente Roosendaal, alle leden 
van de rekenkamercommissie en de griffier van de centrumgemeente (Roosendaal). 
 
Na een gedegen hiervoor georganiseerd selectieproces is de sollicitatiecommissie eensluidend tot de 
voordracht van de heer J.L. van Dongen gekomen. 
 
 
Vervolg: 
Nadat de gemeente Bergen op Zoom , - Drimmelen, - Etten-Leur, - Geertruidenberg, - Halderberge, - 
Oosterhout, en - Roosendaal een positief besluit hebben genomen over de toelating van de heer van 
Dongen zal de heer van Dongen beëdigd worden als nieuw lid van de Rekenkamercommissie West-
Brabant.   
 

Communicatie    

Het benoemingsbesluit zal op de reguliere wijze worden gepubliceerd en gecommuniceerd.  

 
Bijlagen   

 

 Het Convenant Betreffende de samenwerking van rekenkamercommissies 
             2017 tot en met 2020 

 CV en brief dhr. Van Dongen (vertrouwelijk ter inzage) 

 Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
 
Burgemeester en wethouders van Roosendaal, 
 
 
De griffier, De burgemeester,   
 
 
 
 
 
E.M.J. van Straaten- Noyons mr. J.M.L. Niederer 



 

 

 Raadsbesluit 

Datum raadsvergadering: 15 juni 2017    Agenda nr.:  5a 

Portefeuillehouder: Burgmeester Niederer    Registratiecode: 2017-34 

Onderwerp: Benoeming lid Rekenkamercommissie West-Brabant  

 
De raad van de gemeente Roosendaal; 
 
-Gezien het voorstel van voorzitter van de raad. 
 
-Gelet op de Gemeentewet, het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere 
 werkzaamheden van de Raad, het Convenant betreffende de samenwerking van  
 rekenkamercommissies 2017 tot en met 2020, de verordening en het Reglement van Orde van de 
 Raadscommissies. 
 
 
BESLUIT: 

- De heer J.L. van Dongen (Hans) te benoemen tot lid van de rekenkamercommissie  
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Roosendaal in zijn openbare vergadering  
van 15 juni 2017  
 
 
 
De griffier,     De voorzitter,  
 
 
 
 
E.M.J. van Straaten-Noyons    mr. J.M.L. Niederer 
 
 


