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1. Opening  

Bij de opening van de vergadering geeft de griffie aan dat er conceptverordening is opgesteld met 

dank aan de input van de auditcommissie vanuit de vergadering van 24 augustus waarbij de 

accountant aanwezig was. Daarnaast geeft de griffie aan dat zij de ochtend van 7 september een 

gesprek gehad hebben met een concerncontroller en accountant van buiten de gemeente om ook 

eens een andere blik op het proces rondom het opstellen van de nieuwe verordening te krijgen. Het 

was een plezierig gesprek en kwam voor een groot deel overeen met wat accountant Rein-Aart van 

Vugt aangaf. Uit het gesprek zijn voor de griffie wel aandachtspunten met betrekking tot de 

auditpluscommissie en de invulling van het Middengebied.  

 

Uit de discussie die daaruit volgt blijkt eigenlijk dat er verschillende ideeën zijn over een 

auditpluscommissie. Zo geeft Ard Bakker aan dat zijn idee bij een auditplus is dat het mogelijk zou 

moeten zijn om meerdere mensen aan te laten sluiten bij een informerende sessie over bijvoorbeeld 

het Middengebied. Ook geeft hij aan het verwarrend te vinden dat de griffie eigenlijk nu een ander 

voorstel op tafel legt, dan wat voorgelegd is aan de commissie. De griffie is blij met deze toevoeging 

want griffier Marie Louise Engelsman geeft aan dat de griffie bij de auditplus een andere invulling 

hadden gemaakt  

 

Het middengebied blijft vervolgens in de commissie ook even hangen als discussiepunt en de 

conclusie die volgt is dat de auditcommissie zich zal richten op de beoordeling van de kwaliteit en 

informatiewaarde van stukken die voorliggen waaronder het Middengebied. Betreft de verdere 

invulling van het Middengebied lijkt de auditcommissie niet de plek om dat te bepalen en zal Marie 

Louise Engelsman dit terug nemen naar het presidium; het gremium waar het wel bepaald kan 

worden.  

 

De discussie gaat vervolgens verder over de bemensing van de auditcommissie en daarmee dus het 

aantal leden die lid kunnen zijn van de auditcommissie. In de huidige verordening geldt een minimum 

van drie leden en een maximum van vijf leden. In de nieuwe conceptverordening is voorgesteld dat 

iedere fractie maximaal een lid kan benoemen. De behoefte voor een compacte commissie die de 

informatievoorziening toetst maar ook de behoefte dat wanneer en grote onderwerpen op de agenda 

staan en deze informatie voor iedere fractie toegankelijk moet zijn wordt uitgesproken.  



 
2. Verordening auditcommissie - Formuleren van een heldere opdracht 

 

De voorzitter stelt voor om de nieuwe conceptverordening langs te gaan per artikel. Op die manier 

kunnen we stap voor stap kijken waar de verordening nog aangescherpt kan worden en waarbij verder 

stilgestaan kan worden bij de samenstelling van de commissie. Mede door aanpassingen en 

aanscherpingen die al aangedragen zijn vanuit de ChristenUnie/SGP fractie en de VVD fractie volgt er 

vrij snel consensus in de commissie over de meeste artikelen in de verordening.  

 

De commissie geraakt het niet eens over artikel 3, lid 1: uit hoeveel mensen de commissie zal 

bestaan. De voorzitter doet het voorstel om hierin hetgeen uit de nu geldende verordening uit 2019 te 

handhaven: 'De commissie bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf leden die door de raad worden 

benoemd voor maximaal de duur van een raadsperiode.' 

Met dit voorstel stemt een meerderheid van de commissie in.  

 

De griffie zal uitzoeken of in de verordening opgenomen moet worden welke verordening de nieuwe 

verordening zal vervangen. Daarin zal de hulp van Juridische Zaken gezocht worden.  

 

3. Vaststellen besluitenlijst 24 augustus 
 
Aan het eind van de vergadering dienen er nog wat praktische punten afgehandeld te worden.  
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.  
 

4. Overige zaken 
 
Verder wordt besproken hoe de overige fracties ook meegenomen kunnen worden in het nieuwe 
voorstel. Besloten wordt om via de voorzitter, op een informele manier de fracties te informeren, via 
een oplegnotitie die de voorzitter opstelt waarin de nieuwe verordening en het verslag als bijlage in 
worden opgenomen.  

 

Besloten wordt om geen appgroep auditcommissie op te richten.  

 

De griffie deelt mee dat het proces rondom de aanbesteding van de accountant in gang wordt gezet 

en dat daarbij een werkgroep wordt opgericht waarin ook twee leden van de auditcommissie graag 

welkom zijn. Afgesproken wordt dat leden die interesse hebben zich aanmelden bij de 

commissiegriffier.  

 

5. Rondvraag 

Geen punten voor de rondvraag  

 

6. Sluiting 
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