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VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR 

OMGEVINGSDIENST MIDDEN- EN WEST-BRABANT 

 

Datum: 22 februari 2017 

Agendapunt: 05 

Betreft: Instellen auditcommissie 

 

 

Inleiding 

In de vergadering van uw bestuur van 14 december jl. is een memo ingebracht met 

betrekking tot de inrichting van een in te stellen auditcommissie. 

Naar aanleiding van deze memo heeft u aangegeven dat een in te stellen auditcommis-

sie dient te bestaan uit leden vanuit uw bestuur. 

Daarnaast is de suggestie gedaan om na te gaan hoe de commissie Middelen van de 

Veiligheidsregio Midden en West Brabant (VR) is georganiseerd, mogelijk als alternatief  

voor een auditcommissie. In dit voorstel wordt voorgesteld een auditcommissie in te 

stellen en ten behoeve daarvan een auditverordening vast te stellen. 

 

Overwegingen 

 

Naar aanleiding van de beraadslagingen in uw bestuur op 14 december jl. is door ons 

allereerst onderzocht of gekozen zou moeten worden voor een auditcommissie dan wel 

voor een commissie Middelen conform het model van de Veiligheidsregio. 

 

Door ons geconcludeerd dat de voorkeur uitgaat naar een auditcommissie om de com-

municatie tussen uw bestuur en de accountant beter vorm en inhoud te geven.  

Een auditcommissie heeft, zoals het begrip al zegt, tot doel controle uit te oefenen op 

het financiële beheer en daartoe de contacten te onderhouden met de accountant en zo 

nodig adviezen uit te brengen aan het algemeen bestuur over het te voeren financiële 

beleid. 

De commissie Middelen, zoals die bij de Veiligheidsregio functioneert heeft een andere 

rol, namelijk een adviserende rol richting ons bestuur. 

In de ontwikkelingsfase, waarin de OMWB zich op dit moment bevindt is er naar onze 

mening meer behoefte aan een auditcommissie dan aan een dergelijke commissie Mid-

delen. Door de auditcommissie een rol te geven bij alle processen die te maken hebben 

met de door de accountant uit te voeren werkzaamheden kan de commissie ten behoe-

ve van uw bestuur een belangrijke rol spelen bij het geven van de opdracht aan de ac-

countant voor het uitvoeren van de controles en het volgen van de controles. 

  

In bijgevoegde ontwerpverordening is vastgelegd wat het doel is van de auditcommissie 

en welke taken en bevoegdheden naar ons oordeel aan de commissie moeten worden 

toegekend. Ook andere relevante onderwerpen, zoals samenstelling van de commissie 

en de rolverdeling binnen de commissie zijn in de verordening vastgelegd. 

 

Op grond van de door uw bestuur vast te stellen verordening worden de leden van de 

auditcommissie benoemd door uw bestuur. Door ons zal aan uw bestuur een voorstel 

worden gedaan tot het benoemen van deze leden. Gezocht wordt naar een evenwichtige 

samenstelling van de commissie, waarbij gekeken wordt naar een geografische sprei-

ding over het werkgebied en naar een evenwichtige verdeling op basis van de grootte 

van de gemeenten. 
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Voorstel 

 

Voorgesteld wordt: 

1. In te stemmen met het instellen van een auditcommissie; 

2. De “Verordening op de Auditcommissie Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant” 

vast te stellen overeenkomstig bijgevoegd ontwerp; 

3. Het dagelijks bestuur opdracht te geven een voorstel voor te bereiden voor het al-

gemeen bestuur tot bemensing van de auditcommissie. 

 

 

Tilburg, 1 februari 2017. 

Het dagelijks bestuur van de  

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 


