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ONDERWERP
Benoeming lid auditcommissie 

VOORSTEL
De heer E.J. Leeuw te Deventer, in plaats van de heer J.J.A.J. Beukeboom, met ingang van 1 april 
2020 te benoemen tot lid van de Auditcommissie tot het einde van de zittingsperiode van het huidige 
algemeen bestuur. 

SAMENVATTING
Het ‘Reglement van Orde algemeen bestuur Waterschap Drents Overijsselse Delta 2019’ (RVO)  is de 
basis voor onze vaste adviescommissie van het algemeen bestuur, de Auditcommissie. De heer 
Beukeboom heeft gemeld, vanwege verhuizing, te stoppen als lid van de Auditcommissie. De heer 
E.J. Leeuw (AB-lid fractie bedrijven) is kandidaat voor deze functie. Er zijn geen andere leden van uw 
bestuur of fractievolgers kandidaat gesteld. In het RVO (artikel 9) is onder meer geregeld dat de 
Auditcommissie uit maximaal vijf leden bestaat en dat deze worden benoemd tot het einde van de 
zittingsperiode van het algemeen bestuur. 

BESTUURLIJKE AANDACHTSPUNTEN 
Op 23 april 2019 heeft uw bestuur de leden van de Auditcommissie benoemd. De leden van de 
Auditcommissie zijn na uw besluit tot benoeming: de heren Korenromp, Leeuw, van Oorschot, 
Visscher en Wonink. De heer Visscher is vanuit de Auditcommissie als voorzitter aangewezen.

OMGEVING EN PARTNERS
Er is sprake van een vaste adviescommissie aan het algemeen bestuur en de werkzaamheden zijn 
intern gericht. 

FINANCIËN
De leden van de Auditcommissie ontvangen geen toelage voor hun werkzaamheden. Dit wordt gezien 
het belang, de belasting en het tijdsbeslag tot de reguliere werkzaamheden gerekend en geacht 
inbegrepen te zijn in de maandelijkse vergoeding voor AB-leden.  Fractievolgers die lid zijn van de 
Auditcommissie ontvangen een presentiegeld per vergadering van de commissie.

RISICO’S
n.v.t.

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta

de secretaris, de waarnemend dijkgraaf,
ir. E. de Kruijk P.A. Zoon


