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Vaststellen verordening voor de instelling en werkzaamheden van de auditcommissie.
aan de gemeenteraad

A.

Samenvatting

Voorgesteld wordt om de instelling en werkzaamheden van de auditcommissie per verordening te regelen. In
de voorgestelde verordening wordt ondermeer geregeld dat alle fracties een vertegenwoordiger in de
auditcommissie benoemen.
In het voorstel wordt benadrukt dat de auditcommissie een belangrijke rol kan en dient te spelen in de
informatie-uitwisseling over de P&C-cyclus en de daarmee verband houdende organisatorische
ontwikkelingen.
B.

Voorgesteld besluit

I.
II.

De verordening voor de instelling en werkzaamheden van de auditcommissie vast te stellen;
de volgende personen te benoemen als lid van de auditcommissie: de heer P.P. Leenders, de heer
J.W.P.G. Luijendijk, de heer W.F.L.G. Mesman, de heer P.C.N.M. van Steensel, de heer T.P.T.H.
Geldens en mevr. I.T. Berendsen.

C.

Inleiding

In de raadsvergadering van 29 september 2005 heeft de raad besloten een auditcommissie in te stellen
bestaande uit 3 raadsleden, de gemeentesecretaris en/of controller en de portefeuillehouder financiën.
In het aan het besluit d.d. 29 september 2005 ten grondslag liggende raadsvoorstel, werd de taak van de
auditcommissie als volgt beschreven:
- de raad adviseren bij de vaststelling van het controleplan voor de accountantscontrole;
- de raad adviseren m.b.t. het programma van eisen bij de aanbesteding van de accountantscontrole;
- met respect voor ieders eigen verantwoordelijkheid adviseren met betrekking tot de afstemming (door
rekenkamer en college) in te stellen onderzoeken naar doeltreffendheid en doelmatigheid.
Bijgevoegd treft u het besluit d.d. 29 september 2005 aan (bijlage 1).
Bij besluit d.d. 29 april 2010 is besloten het aantal raadsleden in de auditcommissie uit te breiden tot 4 en als
leden te benoemen de heer P.P. Leenders, de heer J.W.P.G. Luijendijk, de heer W.F.L.G. Mesman en de heer
P.C.N.M. van Steensel.
(Mede) Naar aanleiding van de bespreking van de Jaarrekening in de raad en meer in het bijzonder de bij de
bespreking van de Jaarrekening gegeven informatie omtrent de nieuwe voorziening doorontwikkeling
bedrijfsvoering ad € 570.000,00, heeft de voorzitter van de auditcommissie dhr. van Steensel aangegeven dat
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hij van oordeel is dat er “een aantal dingen niet goed zijn gegaan die het onderlinge vertrouwen behoorlijk
kunnen beschadigen”. Hij wees in dit verband ondermeer op “ het gebrek aan op informatie-uitwisseling
in/aan de auditcommissie”.
In vervolg hierop, is vanuit de directie aangeven dat de auditcommissie inderdaad beter benut zou kunnen
worden voor info-uitwisseling over relevante zaken, maar dat het dan wel gewenst is dat alle fracties zitting
hebben in de auditcommissie, zodat iedereen ook op eenzelfde informatielevel zit.
Daarnaast heeft de voorzitter van de auditcommissie ook aangegeven dat het wenselijk is nog eens naar de
samenstelling van de commissie te kijken.
D.

Wat willen we bereiken?

Een regeling voor de auditcommissie die aansluit op de actuele inzichten van de raad en die past binnen de
wettelijke kaders.
E.

Wat gaan we er voor doen?

De Gemeentewet kent ter vervulling van de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraad een
aantal verplichte acties: vaststellen van verordeningen art. 212, 213 en 213a en instellen Rekenkamerfunctie.
Het instellen van een auditcommissie is niet wettelijk verplicht.
Hoewel niet wettelijk verplicht, is er in de meeste gemeenten wel een auditcommissie ingesteld.
Navraag bij (o.a. de buurgemeenten) leert dat:
- de samenstelling van de auditcommissies nogal wisselt;
- de taak van de commissie zich soms beperkt tot advisering omtrent de controlewerkzaamheden van de
accountant, maar dat er ook gemeenten zijn waar de commissie een veel bredere taak heeft;
- meestal zijn de werkzaamheden van de auditcommissie geregeld in een (simpele) verordening.
U wordt thans voorgesteld om de instelling en werkzaamheden van de auditcommissie ook in Valkenswaard
per verordening te regelen. In het bijgevoegde concept besluit treft u de concept verordening voor de
instelling en werkzaamheden van de auditcommissie aan.
Het presidium van de raad heeft de voorliggende verordening op 27 augustus 2012 besproken.
Hieronder treft u toelichting aan op een aantal elementen van de verordening.
= Taken auditcommissie
U wordt geadviseerd om de auditcommissie de volgende taken te geven:
1. het in overleg met het college voorbereiden van de aanbesteding van de accountantscontrole en
selectieprocedure van de accountant.
2. het adviseren van de raad m.b.t. de te benoemen accountant.
3. de voorbereiding en de advisering aan de raad met betrekking tot de jaarlijkse opdrachtverlening aan
de accountant vervat in een programma van eisen en het formuleren van een eventuele bijzondere
opdracht.
4. het voeren van overleg met de accountant op verzoek van de raad, van de auditcommissie zelf, dan
wel op verzoek van de accountant waarbij in ieder geval overlegd wordt over:
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a. het conceptprogramma van eisen en de eventuele bijzondere opdracht;
b. de accountantsverklaring en het verslag van bevindingen;
c. tussentijdse rapportage (managementletter)
d. evaluatie functioneren accountant
5. het adviseren m.b.t. de afstemming van diverse (door Rekenkamercommissie en college) in te stellen
onderzoeken naar de doeltreffendheid en doelmatigheid.
6. het functioneren als denktank voor zaken op het gebied van financiën, waaronder de planning&controlcyclus.
Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat de auditcommissie een belangrijke rol speelt in de informatieuitwisseling over de P&C-cyclus en de daarmee verband houdende organisatorische ontwikkelingen. Het
bepaalde onder 6 dient derhalve breed te worden geïnterpreteerd. De auditcommissie is podium voor
informatie-uitwisseling en gremium om te brainstormen en na te denken.
= Samenstelling auditcommissie
Gezien deze taakomschrijving, wordt u voorgesteld om de auditcommissie een bredere basis te geven.
Voorgesteld wordt om vanuit alle fracties een vertegenwoordiger in de auditcommissie te benoemen. Een lid
van de auditcommissie dient lid te zijn van de fractie. Eventuele plaatsvervanging wordt door de fracties zelf
geregeld. De vervanger van een lid van een eenpersoonsfractie dient tijdens de laatste verkiezingen van de
raad geplaatst te zijn op de kandidatenlijst van de fractie.
Voorgesteld wordt om de portefeuillehouder financiën aan te wijzen als adviseur van de auditcommissie.
Tenslotte kunnen er ambtelijk adviseurs aan de auditcommissie worden toegevoegd.
Op ad-hoc basis kunnen de accountant en de voorzitter van de Rekenkamercommissie aan de auditcommissie
worden toegevoegd.
F.

Financiën

Aan de vaststelling van deze verordening zijn geen kosten verbonden.
G. Vervolgstappen

De verordening treedt in werking op de dag nadat deze is vastgesteld.
H. Communicatie

De verordening zal worden gepubliceerd op de website van de gemeente Valkenswaard.
I.

Bijlage(n)

1: Raadsbesluit d.d. 29 september 2005.
J.

Ter inzage liggende stukken

n.v.t.
De griffier,
drs. C. Miedema
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Voorgesteld besluit

BESLUIT
De raad van de gemeente Valkenswaard;

Gelet op de behandeling in de vergadering van de raadscommissie d.d. 11 oktober 2012;
BESLUIT
1. de verordening voor de instelling en werkzaamheden van de auditcommissie vast te stellen;
2. de volgende personen te benoemen als lid van de auditcommissie: de heer P.P. Leenders, de heer
J.W.P.G. Luijendijk, de heer W.F.L.G. Mesman, de heer P.C.N.M. van Steensel, de heer T.P.T.H.
Geldens en mevr. I.T. Berendsen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad d.d. 25 oktober 2012
de griffier,

de voorzitter,

drs. C. Miedema

drs. A.B.A.M. Ederveen.
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