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Verlengen contract directeur Rekenkamerfunctie in Hardinxveld-Giessendam

Voorgesteld besluit
Het presidium stelt u voor te besluiten:
1. De benoeming van mevrouw H. (Hélène) van Rijnbach- de Groot als directeur van de 
rekenkamerfunctie te verlengen voor de periode van 1 juli 2022 tot en met 8 oktober 2022.

Inhoud
Inleiding
Bij raadsbesluit van 27 juni 2019 is mevrouw Van Rijnbach benoemd als directeur van de 
rekenkamerfunctie voor een periode van drie jaren. 
Na de benoeming van mevrouw Van Rijnbach is zij op 19 september 2019 officieel beëdigd en 
vervolgens is de dienstverleningsovereenkomst met Necker van Naem getekend. Deze overeenkomst 
heeft een looptijd tot en met 8 oktober 2022.
Op dit moment is Necker van Naem bezig met het laatste onderzoek binnen de looptijd van het 
contract. Om te zorgen dat de directeur dit onderzoek nog kan leiden verdient het aanbeveling om de 
looptijd van de benoeming van de directeur rekenkamerfunctie hetzelfde te laten zijn als de looptijd 
van de dienstverleningsovereenkomst.

Beoogd effect
De directeur rekenkamerfunctie in positie houden tot en met het laatste onderzoek in de looptijd van 
het contract met Necker van Naem.

Argumenten
1.1 De tegenstrijdigheid oplossen die bestaat in de looptijd van de benoeming van de directeur 
Rekenkamerfunctie en de dienstverleningsovereenkomst met Necker van Naem. 
Met de verlenging van de benoeming van de directeur Rekenkamerfunctie tot en met het moment 
waarop het contract met Necker van Naem eindigt, is de directeur in positie tot en met het laatste 
onderzoek.  
 

Kanttekeningen
-

Financiële informatie
In de begroting is een budget beschikbaar van 20.000 euro per jaar. Dit verandert niet.

Communicatie
-

Vervolg
-



2/2

Openbaar
Ja
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