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Onderwerp
Benoeming lid audit committee en lid werkgeverscommissie

Steenbergen;

Aan de raad,

1. Inleiding
In de raadsvergadering van 16 mei 2019 is er door uw raad besloten om de heer W.L.C. Knop te 
benoemen als wethouder. In zijn hoedanigheid van raadslid was de heer Knop tevens lid van het 
auditcommittee en lid van de werkgeverscommissie. Met de beëindiging van zijn raadslidmaatschap 
zijn beide lidmaatschappen komen te vervallen.

2. Achtergrond
De verordening op de werkgeverscommissie geeft in artikel 2 aan:

Artikel 2 Samenstelling werkgeverscommissie
De leden van de werkgeverscommissie worden door de raad uit zijn midden benoemd voor de duur 
van de zittingsperiode van de raad. De leden van de werkgeverscommissie zijn afkomstig uit 
verschillende fracties en kiezen uit hun midden een voorzitter.
Het lidmaatschap van de werkgeverscommissie eindigt als:
a. het lid ophoudt lid te zijn van de raad;
b. het lid ontslag neemt als lid van de commissie en het lid daarvan schríftelijk mededeling doet 
aan de raad en de opvolger door de raad is benoemd;
c. de raad het lid ontslag verleent als lid van de commissie;
d. de commissie ophoudt te bestaan.

Het instellingsbesluit audit committee geeft in artikel 2 aan:

Artikel 2 Samenstelling van het audit committee
Omdat de controlefunctie is opgedragen aan de gemeenteraad als geheel is het seniorenconvent 
van mening dat alle fracties een vertegenwoordiger in het audit committe moeten kunnen 
afvaardigen. Voor de effectiviteit van het overleg is het daarbij van belang dat de betreffende 
fractievertegenwoordiger enige financiële affiniteit bezit.

Middels uw raadsbesluit d.d. 19 april 2019 zijn alle fracties vertegenwoordigd in het audit 
committee. De vacature die is ontstaan d.d. 16 mei komt toe aan een raadslid van de Volkspartij.
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3. Overwegingen
De raad dient nieuwe kandidaten voor te dragen als lid voor de werkgeverscommissie en als lid 
voor het audit committee. Als lid voor de werkgeverscommissie heeft zich aangemeld de heer 
C.A.A.M. Gommeren en als lid voor het audit committee heeft zich aangemeld de heer B. Sluiters.

4. Voorstel
De raad een besluit te laten nemen over de toelating van beide kandidaten tot de genoemde 

commissies door middel van schríftelijke stemming.

Hoogachtend,
de burgemeester,

n Belt, MBAdrs. E.P.M. van der Meer
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