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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 Benoeming extern lid auditcommissie 

 

Voorstel ter behandeling in de vergadering van het Algemeen Bestuur 

Status  Openbaar       Niet openbaar 

Portefeuillehouder E. van Selm 

Auteur Wim Kleinhuis 

Bijlagen 1. Geen 

Vergaderdatum 11 maart 2020 

Agendapunt 6 

Betrokken afdeling/ 

medewerkers (functioneel) 

Portefeuillehouder financiën, voorzitter auditcommissie, concerncontroller 

OR/GO  OR instemming   OR advies      OR informatie      

 GO 

 

Conceptbesluit 

Mevrouw K.H. Offringa-Van Abbema voor een periode van vier jaar te benoemen als extern lid van de 

auditcommissie 

Inleiding 

De auditcommissie van Veiligheidsregio Fryslân bestaat, naast de vertegenwoordigers uit de beide 

bestuurscommissies, uit twee externe leden. Met het tijdelijk vervullen van de functie van concern 

controller bij de VRF door de heer Bonnema is een vacature ontstaan.  

 

Voor de werving van het nieuwe lid is een externe vacature uitgezet. Bij de werving is specifiek gezocht 

naar expertise op het gebied van financiën en bedrijfsvoering in de publieke sector. Op basis van de 

reacties op deze vacature is in november en december van 2019 een procedure doorlopen, waaruit de 

selectiecommissie mevrouw Offringa voorgedragen heeft voor benoeming. De selectiecommissie bestond 

uit de voorzitter en een lid van de auditcommissie en de concerncontroller. De selectiecommissie werd 

ondersteund door een adviescommissie bestaande uit de algemeen directeur en de directeur 

bedrijfsvoering. 

 

Beoogd effect 

Met dit voorstel wordt beoogd de vacature - die per 1 september 2019 in de auditcommissie is ontstaan – 
zo spoedig mogelijk te vervullen. 
 

Argumenten 

Mevrouw Offringa wordt door de selectiecommissie zeer geschikt geacht als extern lid van de 

auditcommissie. Zij heeft zeer ruime ervaring op het gebied van financiën en bedrijfsvoering in diverse 
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functies in de publieke sector. Momenteel is zij werkzaam als concerncontroller bij stichting Thús Wonen 

in Dokkum. 

Kanttekeningen/risico’s 

Niet van toepassing: Er is bekeken of er mogelijk sprake is van onverenigbaarheid van functies en dit is 

niet het geval. 

 
Financiële consequenties 

Niet van toepassing. 

Vervolgaanpak/uitvoering 

Direct na besluitvorming in het algemeen bestuur kan mevrouw Offinga toetreden tot de 
auditcommissie en werkzaamheden ten behoeve van de auditcommissie oppakken. 
 

Communicatie 

Niet van toepassing. 

 

 

 

Besluit: 

 

 

 niet vastgesteld 

 

 ongewijzigd vastgesteld 

 

 gewijzigd vastgesteld als volgt:       

 

Paraaf 

secretaris: 

Kopie naar auteur 

 


