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Benoeming onderzoeker rekenkamercommissie Hengelo

AANLEIDING, DOEL EN WAT GING ER AAN VOORAF

Aanleiding
De Rekenkamercommissie Hengelo (hierna: commissie) wil met haar onderzoeken een bijdrage leveren
aan verbeteringen in het beleid en de uitvoering daarvan. Voor de uitvoering van deze wettelijke
vastgelegde taak heeft de gemeenteraad aan de commissie een budget ter beschikking gesteld. Bij
raadsbesluit van 7 maart 2017, nr. 2086674, is een deel van dit budget omgezet in 0,45 formatieruimte,
en is Mw. dr. M.J. Oude Vrielink voor een periode van 2 jaar benoemd op de functie van onderzoeker van
de rekenkamer commissie.
De commissie stelt uw raad voor om Mw. Oude Vrielink met ingang van 1 maart 2019 een vaste aanstelling
te geven voor 0,45 formatieruimte.

INHOUD VAN HET VOORSTEL

De Rekenkamercommissie Hengelo (hierna: commissie) wil met haar onderzoeken een bijdrage leveren
aan verbeteringen in het beleid en de uitvoering daarvan. Voor de uitvoering van deze wettelijke
vastgelegde taak heeft de gemeenteraad aan de commissie een budget ter beschikking gesteld. Bij
raadsbesluit van 7 maart 2017 is een deel van dit budget omgezet in 0,45 formatieruimte, en is Mw. dr.
M.J. Oude Vrielink voor een periode van 2 jaar benoemd op de functie van onderzoeker van de rekenkamer
commissie.
Thans stelt de commissie de raad voor om mw. Oude Vrielink een vaste aanstelling te geven voor 0,45
formatieruimte. Volgens artikel 107 e , tweede lid, Gemeentewet is de raad bevoegd de op de griffie
werkzame ambtenaren te benoemen, te schorsen en te ontslaan.
P

P

De commissie heeft de werkwijze van de rekenkamer eind 2017 geëvalueerd. De voorzitter van de
rekenkamercommissie heeft deze evaluatie besproken en toegelicht in het fractievoorzittersoverleg van 18
april 2018. In de evaluatie is onder meer geconcludeerd dat de doorgevoerde scheiding in de functie van
onderzoeker/ secretaris als zeer efficiënt en effectief wordt ervaren. Ook concludeert de
rekenkamercommissie dat de aanwezigheid van onderzoekscapaciteit ‘in eigen huis’ bijdraagt aan de
kwaliteit van de onderzoeksresultaten omdat een eigen onderzoeker na verloop van enige tijd goed
ingevoerd is de werkwijze van de gemeente en daardoor sneller tot resultaat kan komen. In dat licht wordt
ook de kwaliteit van de rekenkamer onderzoeken en de discussie daarover zowel binnen de commissie zelf
als in de raad als verbeterd ervaren.
Samengevat is de commissie van mening dat de organisatorische opbouw van de rekenkamercommissie
succesvol is en bijdraagt tot een goed functioneren van de rekenkamercommissie.
Met Mw. Oude Vrielink was afgesproken dat de voorzitter van de rekenkamercommissie en de raadsgriffier
begin 2018 een gesprek zouden hebben over het functioneren. Door de wisseling van het voorzitterschap
van de rekenkamercommissie (de heer Rings is op 22 februari 2018 tot voorzitter van de
rekenkamercommissie benoemd) en door afwezigheid van de raadsgriffier in het begin van dit jaar heeft dit
gesprek pas eind 2018 kunnen plaatsvinden.
In dit functioneringsgesprek heeft betrokkene aan de voorzitter van de rekenkamercommissie en de
raadsgriffier te kennen gegeven dat zij aansluitend aan de tijdelijke aanstelling van maart 2019, een vaste
aanstelling ambieert.
Vervolgens heeft er een beoordelingsgesprek plaatsgehad: dit beoordelingsgesprek is opgemaakt tegen de
achtergrond van een voorstel tot aanstelling in vaste dienst. Deze beoordeling is positief.
De gevolgde procedure is in overeenstemming met de regels die de HAR (Hengelose Arbeidsvoorwaarden
Regeling) voorschrijft.
De rekenkamer commissie Hengelo stemt in met dit raadsvoorstel.

BESPREEK- EN BESLISPUNTEN

Schriftelijke stemming over de benoeming van Mw. Oude Vrielink.

FINANCIËLE ASPECTEN

De dekking vindt plaats binnen het door de raad beschikbaar gestelde budget.

BIJLAGE(N)

Curriculum vitae, in te zien bij de griffier.

