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Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad van Huizen in zijn vergadering van
13 februari 2014 heeft besloten tot een wijziging van de Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie Huizen. De wijzigingsverordening treedt in werking op de dag na uitgifte van dit Gemeenteblad
en luidt als volgt:
De raad van de gemeente Huizen;
in vergadering bijeen op 13 februari 2014,
gelezen het voorstel, dat de instemming heeft van de rekenkamercommissie, van de raadsgriffier d.d.
4 februari 2014; agendapunt 6.3;
gelet op het bepaalde in artikel 81oa van de Gemeentewet;
besluit:
vast te stellen de volgende

Verordening 2014 tot wijziging van de
Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie Huizen
Artikel I
Artikel 3 komt in zijn geheel te vervallen.
Artikel II
Ingevoegd worden de volgende nieuwe artikelen 3, 3a en 3b:
Benoeming leden
Artikel 3
1. Telkens na de gemeenteraadsverkiezingen benoemt of herbenoemt de raad uit zijn
midden vier leden tot lid van de commissie. De benoeming of herbenoeming geldt
derhalve maximaal voor een periode die gelijk is aan de zittingsduur van de raad.
2. Twee raadsleden worden benoemd of herbenoemd op voordracht van de coalitiepartijen
en twee raadsleden op voordracht van de niet-coalitiepartijen.
3. Op unanieme voordracht van de raadsleden die zitting hebben in de commissie benoemt
de raad twee externe leden in de functie van voorzitter en plaatsvervangend voorzitter.
Deze externe leden mogen:
a. binnen een periode van vijf jaar voorafgaand aan hun benoeming niet werkzaam
zijn geweest bij de gemeente Huizen of voor deze gemeente werkzaamheden
hebben verricht;
b. binnen een periode van vijf jaar voorafgaand aan hun benoeming geen kandidaat
zijn geweest voor de gemeenteraad van Huizen.
4. De externe leden in de commissie worden bij toerbeurt voor een periode van vier jaar
benoemd, met telkens de mogelijkheid tot herbenoeming. Tussen de benoeming of
herbenoeming van beide externe leden zit tenminste één jaar en maximaal anderhalf jaar.
Tussentijdse vervulling vacatures
Artikel 3a
1. Bij een tussentijdse vacature benoemt de raad een nieuw lid.
2. Voor zover het de vervanging van een raadslid in de commissie betreft, vindt de
benoeming plaats op voordracht van de coalitie of oppositie, afhankelijk van wie
overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 lid 2 de voordracht voor het raadslid dat de
vacature achterlaat heeft gedaan.
3. De benoeming van een raadslid in een tussentijdse vacature geldt, met inachtneming van
artikel 3 lid 1, voor de resterende periode van de zittingsduur van de raad.
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4. De benoeming van een extern lid in een tussentijdse vacature gebeurt op voordracht van
de zitting hebbende raadsleden in de commissie en geldt voor de resterende periode dat
het externe lid in wiens vacature tussentijds wordt voorzien nog zitting zou hebben. Het
bepaalde in artikel 3, lid 3 onder a en b, en lid 4, met uitzondering van de laatste volzin, is
van overeenkomstige toepassing.
Artikel 3b
Aanwijzing plaatsvervangend raadsleden
1. Indien een raadslid tijdelijk verhinderd is zijn werkzaamheden als lid van de commissie uit
te voeren, dan kan de commissie, na daartoe verkregen instemming van het raadslid dat
tijdelijk vervangen moet worden, de raad een voorstel doen om een plaatsvervanger te
benoemen.
2. Het plaatsvervangend raadslid wordt benoemd op voordracht van de coalitie of oppositie,
afhankelijk van wie de voordracht van het raadslid dat tijdelijk moet worden vervangen
heeft gedaan.
3. De plaatsvervanging geldt tot dat het raadslid dat tijdelijk vervangen is zijn
werkzaamheden als lid van de commissie weer hervat.
Inwerkingtreding
Artikel III
Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.
Citeertitel
Artikel IV
Deze verordening kan worden aangehaald als de “Verordening 2014 tot wijziging van de Verordening
gemeentelijke rekenkamercommissie Huizen”.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 13 februari 2014,
de griffier,

de voorzitter,

Pagina: 2 van 2

