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 Griffie Elma Hulspas-Jordaan Raadsvoorstel  

Nr.     3. Bestuur\4758  

B&W-besluit   --- 

Uitwisseling    

Raad    24-04-2014 

Agendanummer   10 

 

Onderwerp:  

Instelling auditcommissie en benoeming leden 

 

 

Wij stellen voor te besluiten:  

1. een auditcommissie in te stellen; 

2. de Verordening op de auditcommissie vast te stellen; 

3. de leden van de auditcommissie te benoemen. 

 

Bestaand kader:  

- Gemeentewet art. 84 

- De raad kende tot nu toe een werkgroep Accountantscontrole. 

Doelstelling:  

Verankering van de huidige werkwijze in de Gemeentewet. 

 

Inleiding: 

Sinds mei 2005 is er in onze gemeente een werkgroep Accountantscontrole. Deze 

verricht ten behoeve van de raad werkzaamheden met betrekking tot de 

accountantscontrole. In de afgelopen jaren is deze werkgroep uitgegroeid tot een 

adviesorgaan, dat een belangrijke rol vervult bij de behandeling van de 

interimrapportage en het jaarrekening-controlerapport van de accountant. Hiernaast 

neemt de werkgroep de raad veel werk uit handen bij de aanbesteding van 

accountantsdiensten. De werkgroep is niet door de raad ingesteld en de leden zijn 

niet door de raad benoemd. 

Voor een dergelijk orgaan is het wenselijk dat het goed verankerd is in de 

Gemeentewet. De gemeentewet kent geen werkgroepen, maar wel commissies. Deze 

worden formeel ingesteld en de leden worden door de raad benoemd. De 

gebruikelijke naam voor een commissie met de taken van de huidige werkgroep is 

auditcommissie. 

Wij stellen u daarom voor de werkzaamheden van de werkgroep Accountantscontrole 

voort te laten zetten door een auditcommissie. 

 

Argumenten: 

Hiermee krijgt dit adviesorgaan van de raad een verankering in de Gemeentewet en 

een meer gebruikelijke naam. 
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Verankering in de Gemeentewet zorgt ervoor dat zaken als immuniteit en 

verschoningsrecht van deelnemers aan de vergaderingen, geheimhouding en 

dergelijke goed geregeld zijn. 

 

Financiële dekking: 

Er zijn geen financiële consequenties. 

 

Urgentie: 

In mei brengt de accountant rapport uit over de Jaarrekening 2014. De 

auditcommissie adviseert de raad over dit rapport en moet dus in april worden 

ingesteld. 

 

 

De burgemeester en de griffier, 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan J. Broekhuis 

griffier voorzitter 

 

 

 

Ter inzage gelegd: 

- Verordening op de auditcommissie 

Informatie bij: mw. E. Hulspas-Jordaan, e.hulspas@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 204

mailto:s.dekruijf@hillegom.nl
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Onderwerp: 

Instelling auditcommissie en benoeming leden 

 

 

De Raad van de gemeente Hillegom, 

gelezen het voorstel van burgemeester en de griffier, 

gelet op het bepaalde in artikel 84 Gemeentewet, 

 

besluit:  

1. een auditcommissie in te stellen; 

2. de Verordening op de auditcommissie volgens voorstel vast te stellen; 

3. als leden van de auditcommissie te benoemen de heren ... en de dames ... 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 24 april 2014. 

 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan J. Broekhuis 

griffier voorzitter 
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