
Raadsvoorstel Besluitvormend

Benoeming lid auditcommissie

aan: de raad van de gemeente Hillegom

zaaknummer: Z-21-170844
datum voorstel: 24 maart 2021
datum collegevergadering: ---
datum raadsvergadering: 22 april 2021
agendapunt: 8
portefeuillehouder: Arie van Erk
behandelend ambtenaar: Elma Hulspas
e-mailadres: e.hulspas@hillegom.nl

Wij stellen voor:

- de heer P.J. Hulst te benoemen als lid van de auditcommissie.

Inleiding
De fractie van D66 heeft verzocht de heer Hulst te benoemen als lid van de 
auditcommissie. 

Bestaand kader en context
Gemeentewet artikel 84
Verordening auditcommissie Hillegom

Beoogd effect
Een optimale invulling van de auditcommissie.

Argumenten
De benoeming is in overeenstemming met de Verordening auditcommissie Hillegom

1. Artikel 3, eerste lid, van de verordening luidt: De commissie bestaat uit raads- en/
of burgerleden. De raad benoemt de leden en plaatsvervangende leden van de 
commissie. Elke fractie kan een lid en plaatsvervangend lid voordragen.

2. De fractie van D66 heeft tot nu toe geen vertegenwoordiger in deze commissie.
3. De heer Hulst is burgerlid namens de fractie van D66.

Financiële consequenties
Leden van de auditcommissie ontvangen per bijgewoonde vergadering van de 
auditcommissie een toelage die gelijk is aan de vergoeding voor commissieleden volgens 
artikel 3.4.1 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers. Deze 
uitbreiding van de commissie kan binnen de begroting worden opgevangen.

Urgentie
De fractie verzoekt om een spoedige benoeming.

Mevr. drs. P.M. Hulspas-Jordaan Dhr. A. van Erk 
griffier burgemeester



Raadsbesluit

De raad van de gemeente Hillegom,

gelezen het voorstel van de burgemeester en de griffier,

gelet op artikel 84 Gemeentewet en de Verordening auditcommissie Hillegom,

besluit:

de heer P.J. Hulst te benoemen als lid van de auditcommissie.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 22 april 2021,

Mevr. drs. P.M. Hulspas-Jordaan Dhr. A. van Erk
griffier voorzitter
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