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VOORSTEL

Het AB besluit:
1. Mw. M. Wesselink te benoemen tot lid van de Auditcommissie 

SAMENVATTING
Voorgesteld wordt mw. M. Wesselink te benoemen als lid van de Auditcommissie
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BEOOGD EFFECT EN/OF RESULTAAT
Invulling van de vacature in de Auditcommissie zodat de commissie weer volledig bemenst is.

KADER
De bepalingen omtrent de Auditcommissie zijn vastgelegd in het Reglement van orde van het AB (art 
9). Het betreft een vaste adviescommissie van het algemeen bestuur en met de volgende taken:

a. adviseert het algemeen bestuur over aanbesteding van de accountant;
b. voert periodiek afstemmingsoverleg met de accountant;
c. bespreekt het verslag van bevindingen van de jaarrekening met de accountant;
d. rapporteert over bovengenoemde zaken aan het algemeen bestuur.

Deze commissie bestaat uit maximaal 5 leden (AB leden of fractievolgers). De leden worden benoemd 
door het algemeen bestuur. 

ARGUMENTEN

Op dit moment bestaat de commissie uit de heren Visser (vz), Van Oorschot, Leeuw en Spijkervet.
Dhr. Wonink heeft onlangs afscheid genomen van het algemeen bestuur in verband met zijn 
benoeming als wethouder. Daarmee is ook zijn lidmaatschap van de Auditcommissie geëindigd. 
Hierdoor is dus een vacature ontstaan.

In het Fractievoorzittersoverleg is de invulling van de vacature besproken. Dit heeft ertoe geleid dat 
mw. M. Wesselink als kandidaat wordt voorgedragen. Er zijn geen andere kandidaten. Voorgesteld 
wordt mw. Wesselink te benoemen tot lid van de Auditcommissie.

FINANCIËN
Dit voorstel heeft geen financiële consequenties.

JURIDISCHE EN/OF ORGANISATORISCHE GEVOLGEN
Geen

BIJZONDERE AANDACHTSPUNTEN EN RISICO’S
Geen

OMGEVING; BETROKKENEN, PARTNERS EN DRAAGVLAK
N.v.t.

COMMUNICATIE 
N.v.t.

VERVOLG / UITVOERING
N.v.t.

BIJLAGEN
N.v.t.

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta

de secretaris, de dijkgraaf,
E. de Kruijk D.S. Schoonman


