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O P L E G N O T I T I E   B E S L U I T V O R M E N  D 

 
 
Onderwerp Personele wijziging in de auditcommissie 

 
Voorstel ter behandeling in de vergadering van het Algemeen Bestuur 

Status  Openbaar       Niet openbaar 

Portefeuillehouder W. Kleinhuis 

Auteur G.A. Hoogendijk 

Bijlagen 1. GEEN 

Vergaderdatum 13 juli 2016 

Agendapunt 5 

Betrokken afdeling/ 
medewerkers (functioneel) 

DB, Auditcommissie, Directieteam 

OR/GO  OR       GO 

 

Conceptbesluit 

1. De heer John Bonnema voor een periode van 4 jaar aan te wijzen tot extern lid van de 
auditcommissie met ingang van heden. 

 
Inleiding 

Na 2 termijnen loopt de zittingstermijn af van de heer Johan Wobma als extern lid van de auditcommissie. 
Conform de “Verordening op de Auditcommissie Veiligheidsregio Fryslân” wijst het Algemeen Bestuur 
een nieuw extern lid van de auditcommissie aan én worden ontstane vacatures zo spoedig mogelijk 
vervuld. De auditcommissie heeft op 13 juni jl. besloten om de heer Bonnema voor te dragen bij het 
algemeen bestuur, voor de vervulling van de ontstane vacature. 

 
Beoogd effect 

Met dit voorstel wordt beoogd de vacature - die per 1 juli aanstaande in de auditcommissie ontstaat - zo 
spoedig mogelijk te vervullen. 

 
Argumenten 

1. De heer Bonnema wordt als zeer geschikt geacht als extern lid voor de auditcommissie. De heer 
Bonnema is werkzaam als CFO en business director LWD2018 en heeft zeer ruime ervaring als 
registeraccountant, waaronder tot enkele jaren geleden bij VRF. 

 
Kanttekeningen/risico’s 

Niet van toepassing: Er is bekeken of er mogelijk sprake is van onverenigbaarheid van functies en dit is 
niet het geval. 
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Financiële consequenties 

Niet van toepassing. 

 
Vervolgaanpak/uitvoering 

Direct na besluitvorming in het algemeen bestuur van 13 juli a.s. kan de heer Bonnema toetreden tot de 
auditcommissie en werkzaamheden ten behoeve van de auditcommissie oppakken. Verder is in de 
vergadering van de auditcommissie van 13 juni jl. aandacht besteed aan het afscheid van de heer 
Wobma. 

 
Communicatie 

Niet van toepassing. 

 
 
 
Besluit : 
 

 

 niet vastgesteld 
 

 ongewijzigd vastgesteld 
 

 gewijzigd vastgesteld als volgt:       
 

Paraaf 
secretaris:  

Kopie naar auteur 
 


