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Voorgesteld raadsbesluit
De heer G.J. Kluvers ontslag te verlenen als lid van de auditcommissie van de gemeente Dinkelland en de
heer M. Tijink te benoemen tot lid van de auditcommissie gemeente Dinkelland
Samenvatting van het voorstel
Vanwege het aanvaarden van een functie door de heer Kluvers die onverenigbaar is met zijn lidmaatschap
van de auditcommissie heeft de heer Kluvers verzocht hem ontslag ter verlenen als lid van de
auditcommissie.
Aanleiding voor dit voorstel
De heer Kluvers is sinds het begin van deze raadsperiode lid van de auditcommissie. Omdat de heer Kluvers
een functie bij een ander bedrijf heeft aanvaard welke onverenigbaar is met het lidmaatschap van de
auditcommissie heeft de heer Kluvers verzocht hem ontslag te verlenen als lid van de auditcommissie.
Beoogd resultaat van te nemen voorstel
De vacature die ontstaat door het ontslag van de heer Kluvers vanwege onverenigbaarheid van functies in te
vullen.
Argumentatie
Vanwege onverenigbaarheid van functies heeft raadscommissielid de heer Kluvers verzocht hem ontslag te
verlenen als lid van de auditcommissie. Raadslid de heer Tijink van de VVD-fractie heeft aangegeven de
vacature die hierdoor ontstaat te willen vervullen.
Momenteel hebben de volgende leden zitting in de auditcommissie:
voorzitter de heer van Bree (raadslid)
lid de heer Schepers (raadscommissielid)
lid de heer Kluvers (raadscommissielid)
lid heer Broekhuis (raadscommissielid)
lid de heer Slots (raadscommissielid)
Met de benoeming van raadslid de heer Tijink in de auditcommissie wordt tevens weer wat meer tegemoet
gekomen aan artikel 5 lid 3 van de geldende Controleverodening gemeente Dinkelland 2014 waarin het
volgende genoemd staat:
"De auditcommissie heeft minimaal drie en maximaal vijf door de raad benoemde leden. Uitgangspunt is
daarbij dat elke fractie met één lid in de auditcommissie is vertegenwoordigd. Lid kunnen zijn leden van de
raad en als zodanig door de raad benoemde commissieleden-niet raadslid zijnde, met dien verstande dat
deze laatsten bij voorkeur niet de meerderheid uitmaken in de auditcommissie."
Externe communicatie
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Uitvoering
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Evaluatie
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