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  Raadsvergadering van 19 mei 2015 Agendapunt 

Relatie met  

Datum besluit 

Behandelaar 

Telefoonnr. 

Onderwerp 

Domein 

Registratienr. 

 Griffier / registratienr.:  

 

M. Teijema 

0224 – 210 513 

Benoeming lid Auditcommissie 

 

15.010605 

 

Samenvatting 

In het presidium van 6 mei 2015 is de samenstelling van  de Auditcommissie besproken. Het presidium 

heeft aangegeven desgevraagd de raad voor te stellen het aantal leden van de Auditcommissie uit 

te breiden.  De fractie van JESS heeft aangegeven van deze gelegenheid gebruik te willen maken en 

draagt de heer M. Puttenaar voor om lid te worden van de Auditcommissie. 

 

Voorgesteld besluit 

De heer M. Puttenaar, commissielid voor JESS, vooruitlopend op het aanpassen van de Verordening 

op de Auditcommissie Schagen 2013, te benoemen als lid van de Auditcommissie. 

 

Financiële gevolgen 

Commissieleden, niet zijnde raadsleden, ontvangen per bijgewoonde vergadering van de 

Auditcommissie presentiegeld. De Auditcommissie vergadert vier à vijf keer per jaar per jaar, derhalve 

een extra uitgave van circa € 375,- per jaar. Deze uitgaven kunnen worden opgevangen binnen de 

begroting. 

 

Aanleiding 

De fractie van JESS heeft aangegeven behoefte te hebben om deel uit te maken van de 

Auditcommissie en draagt de heer M. Puttenaar voor als lid. 

De Verordening op de Auditcommissie Schagen 2013 is vastgesteld op 23 april 2013. In deze 

verordening is in artikel 3 lid 1 bepaald dat de commissie bestaat uit vijf door de gemeenteraad te 

benoemen raads- of commissieleden  uit verschillende fracties. 

In het presidium van 6 mei 2015 is afgesproken om de raad voor te stellen de fractie van JESS in de 

gelegenheid te stellen alsnog één lid af te vaardigen in de Auditcommissie. Daarmee komt het aantal 

leden op zes. Deze benoeming houdt in dat de Verordening op de Auditcommissie Schagen 2013 

aangepast moet worden.  De Auditcommissie heeft aangegeven de  gehele verordening samen met 

de raad te willen evalueren en mogelijk ook op andere punten te willen wijzigen. De planning is dat 

deze evaluatie in het najaar van 2015 is afgerond.  De aanpassing van artikel 3 lid 1. wordt hierin 

meegenomen. 

 

De raadsgriffier, 

 

E. Zwagerman  

Raadsvoorstel 
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De raad van de gemeente Schagen, 

gelezen het voorstel van de griffier d.d. 13 mei 2015 ;  

gelet op het bepaalde in artikel 3 lid 1 van de Verordening op de Auditcommissie Schagen 2013; 

 

gelet op de beraadslaging in het presidium van 6 mei 2015; 

 

besluit: 

De heer M. Puttenaar, commissielid voor JESS, te benoemen als lid van de Auditcommissie en deze 

benoeming te formaliseren bij de wijziging van de Verordening van de Auditcommissie 2013 in het 

najaar 2015. 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van: 19 mei 2015. 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

 

griffier 

 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman 

voorzitter 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

Raadsbesluit 


