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Voorstel algemeen bestuur 
 

Datum vergadering: 9 december 2020 Datum: 25 november 2020 

Agendapunt: 6 Datum DB-besluit: 18 november 2020 

Aantal bijlagen:    

Onderwerp: Benoeming leden auditcommissie 

 

 

 

SAMENVATTING VOORSTEL 
 

Twee leden van de auditcommissie zijn lid geworden van het dagelijks bestuur. Gezien de taak en 

rol van de auditcommissie is het niet wenselijk dat AB-leden tegelijk lid te zijn van het dagelijks 
bestuur én van de auditcommissie. Uw bestuur wordt daarom voorgesteld de zittingsduur van 

mevrouw A. Zwarts en de heer R. Jansen ambtshalve te beëindigen en twee nieuwe leden te 

benoemen. Mevrouw I. Raaijmakers (gemeente Roosendaal) en de heer R. Lazeroms  (gemeente 

Rucphen) zijn bereid gevonden deze taak op zich te nemen.  
 

VOORGESTELDE BESLISSING 
 

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld de zittingsduur van mevrouw A. Zwarts en de heer R. 
Jansen in de auditcommissie ambtshalve te beëindigen en mevrouw I. Raaijmakers (gemeente 

Roosendaal) en de heer R. Lazeroms (gemeente Rucphen) te benoemen tot lid van de 

auditcommissie. 

 

Overwegingen dagelijks bestuur / motivatie 

voorgestelde beslissing 
 

Twee leden van de auditcommissie zijn lid geworden van het dagelijks bestuur (mevrouw A. Zwarts 
en de heer R. Jansen). Hoewel in de Verordening op de auditcommissie niet is opgenomen dat 

leden van de auditcommissie niet tevens lid kunnen zijn van het dagelijks bestuur, volgt dit wel uit 

de taak en rol van de auditcommissie. Tevens is de portefeuillehouder Financiën van het DB vaste 

adviseur van de auditcommissie.  
 

De auditcommissie is een commissie van advies voor het algemeen bestuur die tot doel heeft 

afstemmingsoverleg te voeren met de accountant om een efficiënte en doeltreffende 

accountantscontrole te bevorderen.   

 
Op een uitvraag onder de AB-leden hebben mevrouw Raaijmakers en de heer Lazeroms positief 

gereageerd dat zij bereid zijn deze taak op zich te nemen. Uw bestuur wordt daarom voorgesteld 

de zittingsduur van mevrouw Zwarts en de heer Jansen in de auditcommissie ambtshalve te 

beëindigen en mevrouw Raaijmakers en de heer Lazeroms te benoemen tot lid van de 
auditcommissie. 

 

WAT ZIJN DE FINANCIËLE GEVOLGEN? 
 
Begrotingswijziging bijgevoegd? nee; 
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VERVOLGTRAJECT OP BESLUITVORMING? 
 
In de eerstvolgende vergadering van de auditcommissie kiest zij een voorzitter.  

 

INSPRAAK EN COMMUNICATIE 
 
Geen verdere communicatie vereist. 

 

BIJLAGEN 
 
Geen 
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