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VOORBLAD Voorstel aan de Raad
Zaaknummer: Z/22/065439 
Datum collegebesluit: 
Datum commissievergadering:
Datum raadsvergadering:

nvt
nvt
Dinsdag 5 juli 2022

Soort Voorstel: Adviesnota
Onderwerp: Benoeming lid Rekenkamercommissie
Portefeuillehouder: -
Programma: nvt

Kernboodschap: De raad besluit mevrouw A.C. de Jong te benoemen tot lid van 
de Rekenkamercommissie WVOLV (RKC). Door het vertrek van 
de mevrouw S. Morassi-Nauts per 1 maart jl. is een vacature 
ontstaan, waarin voorzien wordt met de benoeming van de 
mevrouw A.C. de Jong.

Bijlagen: -

Stukken ter inzage: Ja, vertrouwelijk bij de griffie:
• CV mevrouw A.C. de Jong

Beslispunten: Mevrouw A.C. de Jong per 6 juli 2022 te benoemen tot lid van 
de Rekenkamercommissie WVOLV, voor de duur van vier jaar.
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Adviesnota aan de Raad
Onderwerp
Benoeming lid Rekenkamercommissie

Samenvatting
Door het vertrek van mevrouw S. Morassi-Nauts per 1 maart 2022 is een vacature ontstaan binnen 
de Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg 
(hierna: RKC). Binnen de Rekenkamercommissie wordt gewerkt met aandachtsgebieden. Mevrouw 
S. Morassi-Nauts had de gemeente Wassenaar als aandachtsgebied. Om die reden heeft Wassenaar 
het voortouw genomen in de vervulling van de vacature. 

In maart 2022 is de selectiecommissie gevormd, bestaande uit Wassenaarse raadsleden de heer 
Boon en de heer Mulder, de heer Kamermans (voorzitter van de RKC) en de griffier de heer 
Kleinhesselink (adviserend, ondersteunend). 

De vacature is in maart 2022 gepubliceerd in Binnenlands Bestuur, op de websites van de vier 
gemeenten en via de LinkedIn account van de RKC. De vacature stond open tot begin april 2022. 

Naast de gebruikelijke functie-eisen is aangegeven dat de voorkeur wordt gegeven aan kandidaten 
met een binding met of woonachtig in Wassenaar, affiniteit met communicatie, bij gelijke 
geschiktheid voorkeur voor een vrouw en bij voorkeur niet lid bij een andere 
Rekenkamercommissie. 

In totaal hebben 12 kandidaten gereageerd. De selectiecommissie stelde met genoegen vast dat 
veel kandidaten voldoende gekwalificeerd waren voor de functie. Derhalve is, ook gelet op de 
vacaturetekst, een voorselectie op basis van de binding met Wassenaar en affiniteit met 
communicatie gemaakt voor de uit te nodigen kandidaten. 

In week 15 heeft de selectie plaatsgevonden en in week 16 hebben de gesprekken plaatsgevonden. 
De selectiecommissie is na zorgvuldige afweging unaniem tot een keuze voor een kandidaat 
gekomen. De keuze is uiteindelijk gevallen op mevrouw De Jong. 

Mevrouw De Jong krijgt de voorkeur omdat zij ruim voldoet aan gevraagde functie-eisen. 
Bovendien heeft zij in het selectiegesprek blijk gegeven van enthousiasme, ambitie, leergierigheid 
en flexibiliteit en vormt zij daarmee een goede aanvulling op het team van de RKC.

Volgens de Verordening op de Rekenkamercommissie WVOLV worden de leden benoemd voor de 
duur van vier jaar, met de mogelijkheid tot eenmalig een herbenoeming voor de periode van vier 
jaar. De selectiecommissie stelt voor om de mevrouw De Jong per 6 juli 2022 te benoemen tot lid 
van de RKC. Haar sollicitatiebrief en het CV liggen ter inzage bij de griffie.

Na deze benoemingen is de RKC als volgt samengesteld:

De heer Kamermans voorzitter 2e termijn

De heer Gerdes plaatsvervangend voorzitter 1e termijn

Mevrouw Hoogkamer lid 1e termijn

De heer Teeuwen lid 1e termijn

De heer Spaan lid 1e termijn

Mevrouw De Jong lid 1e termijn

De heer Lappee secretaris -


