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Benoemen leden en plaatsvervangende leden Auditcommissie

Voorgesteld besluit
Het presidium stelt u voor op grond van artikel 4 van de ‘Verordening op de auditcommissie’ te 
besluiten:
1. De volgende raads- en burgerleden als leden en plaatsvervangende leden van de auditcommissie 
te benoemen in de raadsperiode 2022-2026:
Leden:
CDA Wim de Ruiter
ChristenUnie Wim IJzerman
PvdA Max van den Bout
SGP Erik van den Bosch
T@B Guus van den Bosch

Plaatsvervangende leden:
CDA Timon van Zessen
ChristenUnie Erik van Dijk
PvdA Gert Maas
SGP Henri van Bennekom
T@B Henk van Tilborg

Inhoud
Inleiding
De verordening auditcommissie Hardinxveld-Giessendam bepaalt dat de raad een commissie 
benoemt die de raad adviseert en namens de raad bijvoorbeeld het afstemmingsoverleg voert met de 
accountant. In artikel 4 is bepaald dat deze commissie bestaat uit een lid en een plaatsvervangend lid 
uit elke fractie. Raadsleden kunnen zowel lid als plaatsvervangend lid zijn. De burgerleden kunnen 
alleen worden benoemd als plaatsvervangend lid.
 
Tijdens de fractievergaderingen op 7 april 2022 is gesproken over de afvaardiging in de 
auditcommissie. In afwachting van de nog af te wikkelen benoemingen (burgerleden en nieuwe 
raadsleden als gevolg van doorschuiven van raadsleden naar wethouderspost) heeft het presidium op 
9 mei de voordrachten voor de invulling van de auditcommissie besproken.
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Beoogd effect
Door het benoemen van leden en plaatsvervangende leden wordt voldaan aan de bepalingen in de 
verordening op de auditcommissie Hardinxveld-Giessendam.

Argumenten
De benoemingen in de auditcommissie zijn gekoppeld aan de raadsperiode. Naar aanleiding van de 
gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 is het noodzakelijk een nieuw besluit te nemen over 
het benoemen van (plaatsvervangende) leden in de auditcommissie.

Kanttekeningen
N.v.t.

Financiële informatie
N.v.t.

Communicatie
N.v.t.

Vervolg
Besluitvorming over benoemingen; indien gewenst kan schriftelijke stemming over de benoeming van 
de voorgestelde personen plaatsvinden.

Openbaar
Ja

Bijlagen
1. Verordening op de auditcommissie gemeente Hardinxveld-Giessendam 


