
 

 
   

 

Raadsvoorstel  
 
 
Zaaknummer:   604773 
Datum vergadering:  31 januari 2023 
Datum voorstel:  17 januari 2023 
Nummer:    A  
Onderwerp:   mutatie lid auditcommissie 
 
Voorgesteld raadsbesluit 
De heer J.S. Poffers ontslag te verlenen als lid van de auditcommissie en de heer M.F. Dik benoemen tot lid 
van de auditcommissie 
 
Samenvatting van het voorstel 
De VVD-fractie heeft aangegeven het lidmaatschap van de auditcommissie van de heer Poffers te willen 
beëindigen en als nieuw lid voor te dragen het raadscommissielid de heer Dik. 
 
Aanleiding voor het voorstel 
De heer Poffers heeft aangegeven zijn lidmaatschap van de auditcommissie te willen beëindigen. De VVD-
fratie draagt de heer Dik voor om de opengevallen plaats in de auditcommissie in te vullen. 
 
Beoogd resultaat van het voorstel 
De personele invulling van de auditcommissie op sterkte houden. 
 
Argumentatie 
De gemeenteraad van Dinkelland heeft op 1 juli 2014 de “Controleverordening gemeente Dinkelland 2014” 
vastgesteld. 
Artikel 5 lid 3 van deze verordening bepaalt het volgende: 
“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".  
Momenteel bestaat de auditcommissie uit de raadsleden de heer Slots (tevens voorzitter), de heer Maathuis 
en de heer Poffers en de commissieleden de heer Schepers en de heer Van Bree. Met de benoeming van 
commissilid-niet raadslid zijnde de heer Dik zijn nog twee raadsleden vertegenwoordigd in de 
auditcommissie. Op grond van de geldende controleverordening is benoemding van een derde 
commissielid-niet raadslid zijnde echter niet uitgesloten. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

Het presidium van de gemeenteraad van Dinkelland, 
 
de griffier    de voorzitter 
 
Mr. O.J.R.J. Huitema MPM  J.G.J. Joosten  



 

 
    

 

Raadsbesluit   
 
 
Datum:  31 januari 2023 
Nummer:   B  
Onderwerp:  mutatie lid auditcommissie 
 
 
De raad van de gemeente Dinkelland, 
 
gelezen het voorstel van het presidium van 17 januari 2023; 
 
  
gelet op artikel 213 van de Gemeentewet en de Contoleverordening gemeente Dinkelland 2014 
 
besluit: 
De heer J.S. Poffers ontslag te verlenen als lid van de auditcommissie en de heer M.F. Dik benoemen tot lid 
van de auditcommissie 
 
Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 31 januari 2023 
 
 
De raadsgriffier,     De voorzitter, 
 

 


