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1. Voorstel 
De heer ir. M. Visser voor de periode van 1 december 2018 tot en met 31 december 2019 te 

benoemen als lid van de rekenkamercommissie Midden-Groningen; 

 

 

2. Inleiding 

Op 2 januari heeft de raad voor de gemeente Midden-Groningen een rekenkamercommissie 

ingesteld. De rekenkamercommissie Midden-Groningen bestaat uit een externe voorzitter en twee 

externe leden. Op 15 september 2018 heeft de heer Hans de Graaf zijn ontslag ingediend als lid van 

de rekenkamercommissie. De reden is dat de heer de Graaf eerder dit jaar is benoemd als 

wethouder in de buurgemeente Tynaarlo. Alhoewel in formele zin geen sprake is van onverenigbare 

functies, is een combinatie van beide functies in de praktijk niet wenselijk. Daarom heeft de heer 

de Graaf besloten zijn functie als lid van de rekenkamercommissie neer te leggen. Hij maakt het 

lopende onderzoek nog af en zal zo mogelijk nog aanschuiven bij de presentatie van dit rapport van 

de rekenkamercommissie aan de raad.  

 

3. Invulling van de vacature  

Naar aanleiding van het vertrek van de heer de Graaf is er een vacature opengesteld voor een 

extern lid van de rekenkamercommissie Midden-Groningen. We hebben hierop 16 brieven 

ontvangen, vervolgens zijn met 4 kandidaten gesprekken gevoerd door de sollicitatiecommissie 

bestaande uit de heer Haze (plv. raadsvoorzitter), de heer Offereins (lid van de auditcommissie), 

de heer Poorthuis (voorzitter RKC) en mevrouw Goedhart (secretaris RKC). De sollicitatiecommissie 

heeft unaniem besloten de heer ir. M. Visser voor te dragen als lid van de Rekenkamercommissie 

Midden-Groningen. Deze benoeming is voor de periode van 1 december 2018 tot en met  31 

december 2019. Zoals op 2 januari 2018 is besloten zal in 2019 de rekenkamerfunctie worden 
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geëvalueerd. Op basis van de uitkomsten uit deze evaluatie zal per 1 januari 2020 de definitieve 

rekenkamerfunctie worden ingesteld.  

 

4. Beoogd effect 

Hiermee is de Rekenkamercommissie Midden-Groningen weer op volle sterkte.  

 

5. Communicatie 

Dit besluit wordt op de voorgeschreven wijze bekendgemaakt. 

 

 

De plv. raadsvoorzitter,   de griffier, 

H. Haze.     F.M. Bouwman 

 

  
 

 

Bijlage: 

Raadsbesluit benoeming lid rekenkamercommissie Midden-Groningen 
 

 

 

 


