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Raadsvoorstel 
 
Agendapunt: 
 

 
Onderwerp 
Raadsvoorstel invullen vacature lid en plaatsvervangend lid audit-comité  
 
Datum voorstel Datum raadsvergadering   
17 juni 2018 2 juli 2019   

 
Aan de gemeenteraad, 

 
Voorstel 

1. Michel Brouwer te benoemen als lid van het audit-comité 
2. Mark Verhoeven te benoemen als plaatsvervangend lid van het audit-comité 

 
Inleiding 
In de verordening op het audit-comité is bepaald dat  het audit-comité bestaat uit 5 leden.  
In het comité zitten nu Henk Gabriels, Erik Schellekens, Monique van Brederode en Janneke van den 
Hout. Door het vertrek van Corné de Rooij  is er een vacature in het audit-comité.  
Ook zegt de verordening "Raadsleden en commissieleden kunnen benoemd worden als lid. Een 
meerderheid van het aantal leden is raadslid." 
Vanuit het CDA is Michel Brouwer (burgerlid) bereid om de vacature in te vullen. Er hebben zich geen 
andere belangstellenden gemeld. 
Daarnaast geeft de verordening ook de mogelijkheid  geeft ook mogelijkheid om een drietal 
plaatsvervangende leden voor het audit-comité te benoemen. Raadslid Mark Verhoeven heeft 
aangegeven hiervoor kandidaat te zijn.  
 
Argumenten 
1.1 Het is belangrijk de bezetting weer op orde te brengen 
Door deze benoeming is de bezetting weer op orde. Door de benoeming van een plaatsvervangend 
lid, kan bij eventuele afwezigheid van leden ook gezorgd worden dat het audit-comité op sterkte 
blijft.  
 
Financiën 
Dit voorstel heeft geen financiële consequenties. Raadsleden en burgerleden krijgen voor hun 
deelname aan het audit-comité geen extra vergoeding. gen voor al een vergoeding.  
 
Namens de regiegroep, 
Liselotte Franssen- Du Maine, voorzitter 
Berry van ’t Westeinde, griffier   
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De raad van de gemeente Goirle; 
 
gelet op de Gemeentewet; 
 
gelet op de verordening op het audit-comité;  
 
 
b e s l u i t: 
 

1. Michel Brouwer te benoemen als lid van het audit-comité 
2. Mark Verhoeven te benoemen als plaatsvervangend lid van het audit-comité 

 
 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 02-07-2019 
 
 

 , de voorzitter 
 
 

 , de griffier 
 


