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DATUM  3 februari 2020 

AGENDAPUNT  3.05.01 

ONDERWERP  Auditcommissie  

PORTEFEUILLEHOUDER  J. Franx 

PROGRAMMA 

BELEIDSVELD 

 Programma I: Dienstverlening & Bestuur 

Algemeen bestuur 

ZAAKNUMMER  ZK20000176 

AANLEIDING  Op 9 december 2019 heeft de gemeenteraad zich in een bijeenkomst laten informeren over 

het nut en noodzaak van een Auditcommissie. Vervolgens heeft het presidium zich op 20 

januari 2020 uitgesproken over het instellen van een Auditcommissie en is akkoord gegaan 

de tekst voor de bijbehorende verordening.  

KADER  Artikel 82 Gemeentewet  

WIJ STELLEN VOOR  1. De Auditcommissie Koggenland in te stellen; 

2. De Verordening op de Auditcommissie Koggenland, 2020 vast te stellen;  

3. De volgende personen te benoemen als lid van de Auditcommissie Koggenland:  

< namen van de leden>  

BEOOGD 

RESULTAAT 

 Met het instellen van de Auditcommissie wordt invulling gegeven aan de wens om een 

aantal financiële taken van de gemeenteraad voor te bereiden.  

ONDERBOUWING  Ad 1.  Het instellen van de Auditcommissie Koggenland 

De Auditcommissie wordt ingesteld met als doel het versterken van de controlerende 

functie van de gemeenteraad op het terrein van de gemeentefinanciën, rechtmatigheid, 

doeltreffendheid en doelmatigheid. De Auditcommissie fungeert als eerste aanspreekpunt 

voor onder meer de accountant en brengt advies uit aan de raad over financiële stukken. 

 

Ad 2. De Verordening op de Auditcommissie vaststellen  

In de verordening is geregeld dat zowel raadsleden als de door de raad benoemde 

fractievertegenwoordigers lid kunnen zijn van de Auditcommissie. Verder is vastgelegd dat 

de commissie uit minimaal 3 leden bestaat en maximum één afgevaardigde lid per fractie. 

De concerncontroller heeft een positief advies gegeven over de voorliggende verordening. 

 

Ad 3. Benoeming van de leden voor de Auditcommissie 

De kandidaten voor het lidmaatschap worden voorafgaan aan de vergadering door de 

fractievoorzitters bij de griffie aangedragen en benoemd staande de raadsvergadering.     
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Datum, 20 januari 2020. 

 

Het presidium van Koggenland.  

 

 

 

. 

KANTTEKENINGEN  De leden van de Auditcommissie kunnen zich vanwege de continuïteit niet laten vervangen.  

Er wordt een jaarschema met vergaderdata opgesteld, zodat een ieder hier tijdig van op de 

hoogte is. 

   

Het werk van de Auditcommissie valt onder het reguliere raadswerk, hier geldt geen extra 

vergoeding voor raadsleden. Voor de fractievertegenwoordigers in de Auditcommissie is de 

vergoeding voor commissieleden (rechtspositieregeling) van toepassing voor het bijwonen 

van de vergaderingen.   

 

De begeleiding en ondersteuning van de Auditcommissie ligt bij de griffie. Deze nieuwe 

griffietaak wordt betrokken bij de nieuw in te richten griffie.  

 

Nadat de Auditcommissie is ingesteld, wordt er in het voorjaar van 2020 voor de leden een 

training georganiseerd.  

 

FINANCIËN  De kosten voor de Auditcommissie vloeien voort uit de voorgenoemde kanttekeningen. 

Deze zijn niet begroot voor 2020 en in voor zover dit leidt tot overschrijding van de 

bestaande budgetten wordt dit gemeld in de zomernotitie. 

DUURZAAMHEID  Niet van toepassing  

ALTERNATIEVE 

MOGELIJKHEDEN 

 Geen  

 

PACT VAN 

WESTFRIESLAND 

 

Vervolg  

 Niet van toepassing  

 

 

Nadat de Auditcommissie is ingesteld wordt er voor de leden in het voorjaar van 2020 een 

training georganiseerd.  

COMMUNICATIE  De communicatie vindt plaats op de voor de gemeente gebruikelijke wijze . 

  

BIJLAGEN  Geen  


