
gemeente 
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Onderwerp Voorstel tot benoemen van een Lid van de Auditcommissie 

Portefeuillehouder drs. Th.L.N. Weterings 
steller Jaap Baars I Ruben Sombroek 

Raadsvergadering 11 april 2013 

1. Samenvatting 
Wat willen we bereiken? 

De Auditcommissie bestaat momenteel uit 5 leden. Het reglement van orde van de 

Auditcommissie bepaalt dat er minimaal 5 en ten hoogste 7 commissieleden zijn. De Fractie 
PvdA heeft aan de voorzitter van de raad laten weten de heer C. Vonk als lid van de 

Auditcommissie voor te dragen. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat na voornoemde 
benoeming in de Auditcommissie nog een zetel vrij is. 

Wat gaan we daarvoor doen? 
Tijdens de stemmingen van de raadsvergadering van 11 april is gelegenheid tot stemming 
over de voordracht. 

Wat mag het kosten? 
Aan de benoeming van leden in de Auditcommissie zijn geen kosten verbonden 

2. Voorstel 

Op grond van het voorgaande wordt de raad voorgesteld om over de volgende benoeming te 

stemmen: 

I 
Bijlage(n) 

dhr. C.H. Vonk te benoemen tot lid van de Auditcommissie 

de voorzitter, 

drs. Th.L.N. Weterings 
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Contactpersoon 

Doorkiesnummer 

Uw brief 

Ons kenmerk 

Bijtage(n) 

Onderwerp 

Aan de leden van de raad van de 

gemeente Haarlemmermeer 

Auditcommissie 
jàap baars 
6403 
n.v.t. 
Leden auditcommissie 
Geen 
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Lidmaatschap Auditcommissie 

Geachte raadsleden , 

Postbus 250 

2130 AG Hoofddorp 

Bezockadres: 

Raadhulsplein 1 

Hoofddorp 

T alefoon 0900 1852 

Telefax 023 563 95 50 

Verzenddatum : 5 april 2013 

De Auditcommissie telt ten minste 5 en ten hoogste 7 leden volgens het reglement van orde . 
Na het afscheid van mevrouw De Rooij telt de Auditcommissie op dit moment 5 leden. 

De Auditcommissie heeft van de voorzitter van de raad vernomen dat de fractie PvdA dhr. 

C.H. Vonk als lid van Auditcommissie aan de raad zal voordragen. De Auditcommissie kan 

dan getalsmatig, met 6 leden, weer op dezelfde kracht zijn als voorheen. 
Evenwel is er de mogelijkheid om een ?e lid te benoemen. De commissie roept daarom 

raadsleden die lid van deze commissie willen worden op. Uw belangstel ling kunt u via de 

griffier bij de voorzitter van de raad bekendmaken. 

Met vriendelijke groet, 

Arie Noomen, 

Vice-voorzitter Auditcommissie 



OPLEGNOTITIE 

Onderwerp: Voorstel tot benoemen van een Lid van de Auditcommissie 

Nummer 2013/17072 

Versie 1 

Thema Bestuurszaken en regionale samenwerking 

Indiener drs. Th.L.N. Weterings 

Steller Jaap Baars 

Verzoek portefeuillehouder De raad voor te stellen dit raadsvoorstel ter besluitvorming te 

agenderen 

Beslispunten voor de raad - dhr. C.H. Vonk te benoemen tot lid van de Auditcommissie 

Overwegingen m.b.t. proces 

(deadline) 

Historie: 

Met het ontslag van mevrouw De Rooij is haar lidmaatschap van de Auditcommissie automatisch 
komen te vervallen . 

Planning proces (In te vullen door de Griffie) 

Thema: 

Stap Datum Doel Gewenste rol college 

Stemming 11-04-2013 


