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Adviesnota raad 

Benoeming lid Rekenkamer 
 

Beslispunten 

Benoeming van Mevr. M Schepers-van Gerven tot lid van de Rekenkamer Veldhoven. 

 

 

Inleiding 

De Rekenkamer Veldhoven telt, op basis van de Verordening op de Rekenkamer van 

de gemeente Veldhoven (artikel 2), drie externe leden en een externe secretaris.  

Vanwege het feit dat dat de Rekenkamer op dit moment uit twee leden bestaat, is er 

sprake van een vacature. 

 

Na een zorgvuldige selectieprocedure door de selectiecommissie bestaande uit de 

zittende leden van de Rekenkamer, ondersteund door de griffie, is een geschikte 

kandidaat gevonden. 

Werving heeft plaatsgevonden via diverse vacature-sites (Werken in Zuidoost Brabant, 

LinkedIn, Nederlandse Vereniging voor Rekenkamers). 

In totaal hebben er 15 personen gereageerd. Op basis van de sollicitatiebrieven zijn 4 

personen uitgenodigd voor een gesprek. In de voordrachtskeuze is rekening gehouden 

met de, door de raad, gewenste diversiteit. Uiteindelijk is de selectiecommissie 

gekomen tot een unanieme voordracht aan het presidium. 

 

Mevrouw (Marion) Schepers-van Gerven is academisch geschoold en is op dit moment 

werkzaam als onderzoeker bij de gemeente ’s-Hertogenbosch. Zij is belast met 

onderzoeken ten behoeve van beleidsmonitoring, beleidsvorming en beleidsevaluatie 

binnen het sociaal domein. 

 

Voorafgaand aan de definitieve benoeming door de raad heeft er een 

integriteitsonderzoek plaatsgevonden. Dit onderzoek in uitgevoerd door Capra 

Advocaten. Hier zijn geen bijzonderheden aangetroffen. 

Verder is door de kandidaat een VOG aangereikt. 

 

De kandidaat is door de selectiecommissie voorgedragen aan het presidium. Het 

presidium heeft in de vergadering van 15 februari ingestemd met de voordracht van 

de kandidaat aan de raad.  

 

Volgens de verordening benoemd de raad de leden van de Rekenkamer (art. 4 lid 1). 

 

Beoogd effect 

De Rekenkamer weer volledig te bemensen. 

 

Argumenten 

Nvt  

 

Kanttekeningen en risico’s 

Nvt 
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Financiën 

De uitgaven met betrekking tot vergadervergoedingen en onderzoeksuren vallen 

binnen het budget van de Rekenkamer Veldhoven. 

 

Communicatie en samenspraak 

Nvt 

 

Uitvoering / planning 

Nvt 

 

Bijlagen 

Nvt 

 

 

Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad 

 

 

Reactie voorzitter van de raad n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende 

raad 

 

 

 

 

 

 

N.A. Hoogerbrug-van de Ven   M.J.A. Delhez 

griffier    voorzitter 
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