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Raadsvoorstel 
Datum vergadering : 23 april 2019 

Registratienummer : 04.06 

Portefeuillehouder :  

Bijlage(n) : -  

Onderwerp : wijziging benoeming leden in Auditcommissie 

 

 

Onderwerp 

Wijziging in benoeming leden Auditcommissie West Betuwe voor de periode 2019-2022 

 

Beslispunten 

1. Over te gaan tot benoeming van de heer L. van Bruchem tot lid van de Auditcommissie West 

Betuwe in plaats van de heer H. Mulder 

2. Over te gaan tot benoeming van de heer H. Mulder tot plaatsvervangend lid van de 

Auditcommissie West Betuwe in de nog openstaande vacature 

 

Inleiding 

Op 2 januari 2019 heeft de raad besloten om een Auditcommissie in te stellen en heeft daarvoor een 

verordening vastgesteld. Daarna is de raad op 15 januari 2019 overgegaan tot invulling van de leden 

en plaatsvervangende leden van de auditcommissie. 

 

Besluitgeschiedenis 

Conform het bepaalde in artikel 3 van die verordening is de raad op 15 januari 2019 voorgesteld om 

over te gaan tot benoeming van 5 leden en 2 plaatsvervangende leden voor de raadsperiode van 

2019-2022. De raad heeft 5 leden en 1 plaatsvervangend lid benoemd. Voor het 2e plaatsvervangende 

lid heeft zich op dat moment geen raadslid kandidaat gesteld. 

 

Beoogd effect 

Door de wijziging in de leden en aanvulling van de plaatsvervangende leden in de auditcommissie 

wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 3 van de verordening. 

 

Argumenten 

1.1 Door een herverdeling van taken binnen de raadsfractie van de SGP heeft de heer H. Mulder zijn 

werkzaamheden voor de auditcommissie beëindigd. De heer L. van Bruchem heeft zich kandidaat 

gesteld om de opengevallen plaats van de heer Mulder in te vullen. 

 

2.1 Daarnaast heeft de heer H. Mulder zich kandidaat gesteld om de nog openstaande vacature als 

plaatsvervangend lid van de auditcommissie in te vullen. 

 

Kanttekeningen 

- 

Duurzaamheid 

- 
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Financiën 

De invulling van de auditcommissie door raadsleden heeft geen financiële consequenties. 

 

Uitvoering 

- 

Planning 

- 

Evaluatie 

- 

 

Communicatie 

De wijzigingen in de benoeming van leden en plaatsvervangende leden in de auditcommissie, zal via 

de website van de gemeente en door middel van publicatie in de gemeentelijke nieuwsrubriek van de 

wekelijkse huis-aan-huis krant kenbaar worden gemaakt. 

 

Juridische zaken 

De instelling van een andere commissie is de bevoegdheid van de raad, conform het bepaalde in 

artikel 84. Bij de samenstelling van een andere commissie zorgt de raad voor een evenwichtige 

vertegenwoordiging van de in de raad vertegenwoordigde groeperingen. 

 

De gemeenteraad van West Betuwe 

De griffier,                         de burgemeester, 

A.J. van den Brink  H.W.C.G. Keereweer  
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Raadsbesluit 

 
 

De raad van de gemeente West Betuwe; 

 

gelezen het voorstel van griffier; 

 

gelet op het bepaalde in de artikel 84 van de Gemeentewet;   

 

besluit: 

 

1. tot benoeming van de heer L. van Bruchem tot  lid van de Auditcommissie West Betuwe voor de 

periode 2019-2022 in de plaats van de heer H. Mulder; 

2. tot benoeming van de heer H. Mulder tot plaatsvervangend lid van de Auditcommissie West 

Betuwe voor de periode 2019-2022 in de nog openstaande vacature. 

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van 23 april 2019, nummer 06 

 

de griffier,                                  de voorzitter, 

 


