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DATUM  13 september 2021 

ONDERWERP  Benoeming de heer J.J. Stroomer als nieuw lid auditcommissie 

PORTEFEUILLEHOUDER  M. Bonsen-Lemmers 

PROGRAMMA BELEIDSVELD  Programma I: Dienstverlening & Bestuur 

Algemeen bestuur 

ZAAKNUMMER  ZK21001273 

DOCUMENTNUMMER  D21.008252 

AANLEIDING  Op 27 juni 2021 heeft de heer T.T.P. Ursem zijn ontslag ingediend voor de Auditcommissie vanwege het 

niet langer beschikken over voldoende tijd voor deze functie door drukte met werk en opleiding. Vanuit 

de VVD wordt daarop de heer J.J. Stroomer voorgedragen voor opvolging. 

KADER  Artikel 82 Gemeentewet 

WIJ STELLEN VOOR  1. De heer J.J. Stroomer te benoemen tot lid van de Auditcommissie van de gemeenteraad Koggenland. 

BEOOGD RESULTAAT  Met het benoemen van voorgaand persoon in de Auditcommissie zijn alle partijen vertegenwoordigd in, 

respectievelijk geïnformeerd over de Auditcommissie om mede invulling te geven aan de wens om een 

aantal financiële taken van de gemeenteraad voor te bereiden. 

ONDERBOUWING  De Auditcommissie heeft als doel het versterken van de controlerende functie van de gemeenteraad op 

het terrein van de gemeentefinanciën, rechtmatigheid, doeltreffendheid en doelmatigheid. De 

Auditcommissie fungeert als eerste aanspreekpunt voor onder meer de accountant en brengt advies uit 

aan de raad over financiële stukken.  

 

In de verordening is geregeld dat zowel raadsleden als de door de raad benoemde 

fractievertegenwoordigers lid kunnen zijn van de Auditcommissie. Verder is vastgelegd dat de commissie 

uit minimaal 3 leden bestaat en maximum één afgevaardigde lid per fractie. 

 

Benoeming vacature bij de Auditcommissie 

Door het vertrek van de heer T.T.P. Ursem is het aan de VVD om een nieuwe kandidaat voor te dragen. Zij 

dragen de heer J.J. Stroomer voor. Met de benoeming van genoemde kandidaat maken alle partijen actief 

of minder actief onderdeel uit van de Auditcommissie. De kandidaat voor het lidmaatschap is 

voorafgaand aan de vergadering bij de griffie aangedragen en wordt benoemd staande de 

raadsvergadering. 

KANTTEKENINGEN  De leden van de Auditcommissie kunnen zich vanwege de continuïteit niet laten vervangen. Het werk van 

de Auditcommissie valt onder het reguliere raadswerk, hier geldt geen extra vergoeding voor raadsleden. 

Voor de fractievertegenwoordigers in de Auditcommissie is de vergoeding voor commissieleden 

(rechtspositieregeling) van toepassing voor het bijwonen van de vergaderingen. De begeleiding en 

ondersteuning van de Auditcommissie ligt bij de griffie. 

FINANCIËN  Geen bijzonderheden 

COMMUNICATIE  De communicatie vindt plaats op de voor de gemeente gebruikelijke wijze. 
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Datum, 30 augustus 2021 

 

Het presidium van Koggenland. 

BIJLAGEN  Ontslagverzoek van de heer T.T.P. Ursem. 

 

 


