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Onderwerp: Voorstel tot het benoemen van mevrouw M.E. Dijk tot lid van de auditcommissie.

Publiekssamenvatting:
De fractie van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp heeft de raad verzocht de heer C. van der Gaag 
ontslag te verlenen als lid van de auditcommissie en mevrouw M.E. Dijk te benoemen tot lid van deze 
commissie.

Geadviseerd besluit
1. de heer C. van der Gaag per 1 februari 2021 ontslag te verlenen als lid van de auditcommissie.
2. mevrouw M.E. Dijk per 1 februari 2021 te benoemen als lid van de auditcommissie.
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Raadsvoorstel:

Aanleiding en context 
Op 7 januari 2021 heeft de fractie van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp verzocht de heer C. van 
der Gaag ontslag te verlenen als lid van de auditcommissie en tegelijkertijd mevrouw M.E. Dijk te 
benoemen tot lid van de auditcommissie.

Doelen en resultaten
Met de vervanging van de heer Van der Gaag door mevrouw Dijk blijft de auditcommissie maximaal 
bemenst.

Kaders en omstandigheden
De auditcommissie is een commissie ex artikel 82 van de Gemeentewet.

In de Verordening op de auditcommissie van de Gemeente Den Helder zijn regels omtrent de 
auditcommissie opgenomen. Artikel 3 van deze verordening gaat over de leden van de 
auditcommissie. De auditcommissie bestaat uit een vertegenwoordiging van maximaal zes leden 
namens de raad. In lid 2 van dit artikel is aangegeven dat de vertegenwoordiging een evenwichtige 
vertegenwoordiging is van de in de raad vertegenwoordigde groeperingen.

Ingevolge artikel 82, lid 3 van de Gemeentewet worden de leden van de auditcommissie benoemd 
door de raad.

Argumenten en alternatieven
De fractie van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp heeft verzocht de heer C. van der Gaag in de 
auditcommissie te vervangen door mevrouw M.E. Dijk. 

Daarmee blijft de auditcommissie maximaal bemenst en is er geen wijziging opgetreden in de 
evenwichtigheid van de vertegenwoordiging.

Het staat de leden van de raad vrij een tegenkandidaat naar voren te brengen.

Bestuurlijke vernieuwing
Er is geen onderzoek gedaan naar het maatschappelijk draagvlak. 

Het besluit tot het benoemen van leden voor de auditcommissie is niet referendabel. Benoemingen 
van personen zijn namelijk uitgesloten in artikel 2, lid i, van de Referendumverordening 2012.

Duurzaamheid
Dit voorstel bevat geen elementen van duurzaamheid.

Financiële consequenties
Uit het voorgestelde besluit vloeien geen budgettaire consequenties voort.

Uitvoering en planning
De griffie draagt zorg voor de administratieve verwerking van het besluit.

Communicatie
het besluit wordt bekendgemaakt op de website van de gemeenteraad.
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CONCEPT - Raadsbesluit

Raadsvergadering d.d. 25 januari 2021

Besluit nummer 2021-001594

Onderwerp Voorstel tot het benoemen van mevrouw M.E. Dijk tot lid van de 
auditcommissie.

De raad van de gemeente Den Helder;

gelezen het raadsvoorstel van het presidium van 13 januari 2021;

gelet op artikel 3 Verordening op de auditcommissie van de Gemeente Den Helder en artikel 82 
Gemeentewet;

besluit:

1. de heer C. van der Gaag per 1 februari 2021 ontslag te verlenen als lid van de auditcommissie.

2. mevrouw M.E. Dijk per 1 februari 2021 te benoemen als lid van de auditcommissie.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 25 januari 2021


