Zonder discussie wordt overeenkomstig het voorstel van het
presidium besloten.

Raadsvergadering 2 maart 2006
Raadsvoorstel nr. GRIFFIER/2006/2591

Agendapunt nr. 8
Putten, 17 februari 2006

Onderwerp:
Rekenkamercommissie
Gemeente Putten
Samenvatting voorstel:
Benoeming extern lid rekenkamercommissie gemeente Putten.
Aan de raad,
In uw vergadering van 2 februari jl. heeft u op ons voorstel - in verband met de ontslagverlening van mevrouw mr. C.E. Wolf als lid van de rekenkamercommissie gemeente Putten besloten de destijds voor de benoeming van de externe leden van de rekenkamercommissies
van de gemeenten Elburg, Oldebroek, Nunspeet en Putten ingestelde sollicitatiecommissie te
verzoeken een voorstel uit te brengen ter voorziening in de ontstane vacature.
De sollicitatiecommissie heeft u inmiddels bericht de heer A.W.V. Banken te Lelystad als
commissielid voor benoeming voor te dragen. De heer Banken had vorig jaar naar de functie
van lid van de rekenkamercommissies van genoemde gemeenten gesolliciteerd en kwam toen
als benoembaar uit de sollicitatieprocedure.
Volgens de Verordening rekenkamercommissie worden de externe leden voor de eerste keer
tot 1 juni 2008 benoemd en daarna steeds voor een periode van vier jaar.
Voor wat betreft de eedaflegging geldt volgens de Verordening rekenkamercommissie het
volgende:
Alvorens hun functie te kunnen uitoefenen, leggen de leden van de rekenkamercommissie in
de vergadering van de raad, in handen van de voorzitter, de volgende eed (verklaring en
belofte) af:
'Ik zweer (verklaar) dat ik, om tot lid van de rekenkamercommissie benoemd te worden,
rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst
heb gegeven of beloofd. Ik zweer (verklaar en beloof) dat ik, om iets in dit ambt te doen of te
laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal
aannemen. Ik zweer (beloof) dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal
nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de rekenkamercommissie naar eer en geweten zal
vervullen. Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!' ('Dat verklaar en beloof ik!').
Wij stellen u voor de heer A.W.V. Banken tot lid van de rekenkamercommisie tot 1 juni 2008
te benoemen en van hem de eed of belofte te laten afnemen.
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De op dit voorstel betrekking hebbende stukken, waaronder een uittreksel van het besprokene
in de commissie voor Middelen, liggen voor u bij de raadsstukken ter inzage.
Het presidium van de gemeente Putten,
de griffier,
de voorzitter,
A.H.A. Werrie
mr. B.J. van Putten
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