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Onderwerp: Voorstel tot het benoemen van een lid in de auditcommissie

Publiekssamenvatting:
De heer J.H. Kanon heeft zijn werkzaamheden voor de auditcommissie beëindigd. Daarmee is een 
vacature ontstaan in de auditcommissie. De raad thans wordt voorgesteld de vacature in te vullen.

Geadviseerd besluit
1. .................................per heden te benoemen als lid van de auditcommissie.
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Raadsvoorstel:

Aanleiding en context 
Op 11 maart 2021 heeft de heer J.H. Kanon aangegeven ontslag te nemen als commissielid. 
Daarmee is een vacature ontstaan in de auditcommissie.

Doelen en resultaten
Met het invullen van de vacaure blijft de auditcommissie adequaat 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
In de Verordening op de auditcommissie van de gemeente Den Helder, artikel 3, lid 1, is aangegeven 
dat de auditcommissie bestaat uit een vertegenwoordiging van maximaal zes leden namens de raad. 
Invulling van de vacature is dus niet persé noodzakelijk maar wel gewenst als hiervoor belangstelling 
bestaat. Uit een inventarisatie is gebleken dat inderdaad belangstelling voor deze vacature bestaat.

De auditcommissie houdt zich in 2021 in ieder geval bezig met advisering over de jaarrekening 2020 
van de gemeente, verbetering van het planning- en control-instrumentarium (kadernota, begroting, 
tussenrapportage, jaarrekening), het voeren van overleg met de accountant over zijn rapportages en 
het toezicht op medebewindstaken (IBT).

Bestuurlijke vernieuwing
Dit voorstel bevat geen elementen van bestuurlijke vernieuwing.

In artikel 2, onder i, van de Referendumverordening 2012 gemeente Den Helder is aangegeven dat er 
geen referendum kan worden gehouden over een voorstel tot benoeming van personen.

Duurzaamheid
Dit voorstel bevat geen elementen van duurzaamheid.

Financiële consequenties
Uit het voorgestelde besluit vloeien geen budgettaire consequenties voort. Eventuele presentiegelden 
kunnen worden opgevangen binnen het reguliere budget.

Uitvoering en planning
De griffie verwerkt het besluit administratief.

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

Raadsvergadering d.d. 6 april 2021

Besluit nummer 2021-013554

Onderwerp Voorstel tot het benoemen van een lid in de auditcommissie

De raad van de gemeente Den Helder;

Gelezen het raadsvoorstel van het presidium van 6 april 2021,

besluit:

1. .................................per heden te benoemen als lid van de auditcommissie.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 6 april 2021


