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Voorstel
1. Benoemen van de heer R.W. Philippo als lid van de Auditcommissie Drechtraad met terugwerkende 
kracht tot 4 april 2019.

Samenvatting
De Drechtraad besluit de heer R.W. Philippo te benoemen tot lid van de Auditcommissie van de 
Drechtraad.

Toelichting op het voorstel

 Aanleiding
Door het vertrek van de heer K. Nederveen op 24 januari 2019 als raadslid van de gemeente 
Hardinxveld-Giessendam, is een vacature ontstaan in de Auditcommissie van de Drechtraad. Zijn 
plaats in de Auditcommissie namens Hardinxveld-Giessendam wordt overgenomen door de heer R.W. 
Philippo, raadslid te Hardinxveld-Giessendam.

Het Reglement van Orde van de Drechtraad bepaalt in artikel 5, dat de Drechtraad de leden van de 
Auditcommissie, die worden afgevaardigd door de raden, benoemt.

De raad van Hardinxveld-Giessendam heeft de heer R.W. Philippo op 4 april 2019 voorgedragen als 
lid van de Auditcommissie van de Drechtraad.

 Beoogd resultaat
Door de benoeming van de heer Philippo is ook Hardinxveld-Giessendam weer formeel 
vertegenwoordigd in de Auditcommissie van de Drechtraad.

 Argumenten
Het Reglement van Orde van de Drechtraad voorziet in een Auditcommissie.

Leden van de Auditcommissie worden op voordracht van de Drechtstedengemeenten benoemd door 
de Drechtraad.

Omdat de heer K. Nederveen de raad van Hardinxveld-Giessendam met ingang van 24 januari 2019 
heeft verlaten, is een vacature ontstaan namens Hardinxveld-Giessendam in de Auditcommissie van 
de Drechtraad. De raad van Hardinxveld-Giessendam heeft de heer R.W. Philippo op 4 april 2019 
voorgedragen als lid van de Auditcommissie van de Drechtraad.
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 Kanttekeningen
In 2019 is verzuimd een besluit voor de Drechtraad voor te bereiden. Met dit besluit wordt deze 
omissie hersteld.

De heer Philippo heeft in de periode van 4 april 2019 tot heden de vergaderingen van de 
Auditcommissie reeds bijgewoond.

Consequenties

 Financiële consequenties
Er zijn geen consequenties.

 Personele en/of organisatorische consequenties
Er zijn geen consequenties.

 Juridische consequenties
Er zijn geen consequenties.

 Communicatie consequenties
Er zijn geen consequenties.

Onderliggende stukken
1. Ontwerpbesluit Drechtraad benoemen Auditcommissie heer Philippo.pdf



  

 

 
 

 
 
 
BESLUIT  
DRECHTRAAD d.d. 21 januari 2021 
 

Portefeuillehouder Steller 
Mr. A.W. Kolff Joke Heijmans 

 
 
Onderwerp 
Benoemen van bestuurlijk lid van de Auditcommissie Drechtsteden  
 
 
DE DRECHTRAAD 
 
 
Gezien het voorstel van 24 januari 2019 
 
Gelet op artikel 5, derde lid, Reglement van Orde ( versie 7.1)  
 
 

BESLUIT: 
 

  
De heer R.W. Philippo met terugwerkende kracht tot 4 april 2019 te benoemen tot lid van de 
Auditcommissie namens de gemeente Hardinxveld-Giessendam. 
 
 
Aldus besloten in de openbare vergadering van 12 januari 2021 
 
 
de regiogriffier,     de voorzitter, 
 
 
 
 
 
 
 
mr. J. Heijmans     mr. A.W. Kolff 
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