
Gevraagd raadsbesluit
De raad besluit:

1. Mevrouw A.M.K. Kühler, geboren op 22 mei 1969, per 14 februari 2022 te 
benoemen als lid van de Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, 
Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg, eindigend op 14 februari 2027, onder 
voorbehoud van gelijkluidende besluitvorming door de raden van Oegstgeest, 
Voorschoten en Wassenaar.

2. Mevrouw S. Hoogkamer te bedanken voor haar inzet als lid van de 
rekenkamercommissie.

Waarom wordt de raad dit besluit voorgelegd? (In welke context, bijv. vanwege 
wet- en regelgeving of nieuw initiatief en wat komt hierna nog)
Mevrouw Hoogkamer heeft eerder aangegeven per 1 november 2022 te stoppen als lid 
van de rekenkamercommissie. Daarom moet de raad een nieuw lid benoemen.

Aan welk doel (van de doelenboom in de begroting) draagt het voorstel bij?
Een effectief en efficiënt werkende organisatie.

Welke argumenten zijn er voor de raad om het besluit te nemen? (Inhoudelijke 
uitleg, voor- en nadelen, financieel gevolg en risico’s)
De leden van de rekenkamercommissie worden benoemd voor een periode van 
maximaal vier kalenderjaren en kunnen maximaal één maal worden herbenoemd 
(artikel 4, lid 4, van de Verordening op de rekenkamercommissie Leidschendam-
Voorburg, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar. Door het vertrek van één lid uit de 
rekenkamercommissie moeten de vier raden een nieuw lid benoemen.

Mevrouw Hoogkamer had de gemeente Leidschendam-Voorburg als haar 
aandachtsgebied. Om die reden heeft de raad van de gemeente Leidschendam-
Voorburg het voortouw genomen in de vervulling van de vacature waarop elf mensen 
hebben gesolliciteerd.
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In de selectiecommissie zaten namens de gemeenteraad mevrouw Van Weers en 
mevrouw Vogelaar en namens de rekenkamercommissie de heer Kamermans. 

De rekenkamercommissie zocht iemand met juridische kennis en ervaring, die bij 
voorkeur een binding heeft met de gemeente Leidschendam-Voorburg, beschikt over 
WO werk- en denkniveau, inzicht heeft in de gemeentelijke politiek-bestuurlijke en 
ambtelijke processen en kennis van en ervaring heeft met opdrachtgeverschap van 
onderzoek. Op al deze punten voldoet mevrouw Kühler. Zij heeft een juridische 
opleiding voltooid, woont in de gemeente Leidschendam-Voorburg, heeft gewerkt voor 
een gemeente, de VNG en een ministerie en weet hoe een rekenkamercommissie werkt 
omdat zij al ervaring heeft als lid van een rekenkamercommissie. De selectiecommissie 
stelt daarom voor om mevrouw Kühler voor te dragen.

Na de aanstaande benoeming is de rekenkamercommissie als volgt geconstitutioneerd:
Dolf Kamermans voorzitter 2e termijn
Enno Gerdes plaatsvervangend voorzitter 1e termijn
Michiel Teeuwen lid 1e termijn
Martijn Spaan lid 1e termijn
Anita de Jong lid 1e termijn
Ann-Marie Kühler lid 1e termijn

Gerard Lappee secretaris

Fractievoorzittersoverleg van Leidschendam-Voorburg,

A.G. Joosten J.G. Bijl
secretaris voorzitter
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