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Voorstel algemeen bestuur 

 

Datum vergadering: 12 juli 2017 Datum: 15 juni 2017 

Agendapunt: 09 Datum DB-besluit: 22 maart 2017 

Aantal bijlagen: --   

Onderwerp: Voorstel benoemen leden auditcommissie 

 
 

SAMENVATTING VOORSTEL 

 

Op 22 februari jl. heeft uw bestuur besloten de auditverordening vast te stellen. Ook werd door u 

aan het dagelijks bestuur opdracht gegeven om in de volgende vergadering een voorstel te doen 

tot het bemensen van de auditcommissie. Door dit voorstel wordt uitvoering gegeven aan deze 

opdracht. 

 

VOORGESTELDE BESLISSING 

 
Voorgesteld wordt: 
mevrouw Zwarts en de heren Dujardin en Verhoeven te benoemen tot lid van de auditcommissie. 
 

WAT IS DE AANLEIDING? 

 
De aanleiding voor dit voorstel was de vaststelling van de auditverordening op 22 februari 2017 
 

WAT WILLEN WE BEREIKEN? 

 
Het doel van het voorstel is om een auditcommissie te bemensen, die beter vorm en inhoud geeft 

aan de communicatie tussen uw bestuur en de accountant. 

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. 
 

WAT IS ER GEDAAN? 

 
In artikel 4, lid 2 van de auditverordening is bepaald dat de commissie bestaat uit minimaal 3 en 

maximaal 5 leden. 

Wij zijn er voorstander van om in eerste instantie te starten met een commissie van 3 leden. Mocht 

na evaluatie blijken, dat de commissie moet worden uitgebreid, dan kan die optie alsnog worden 

benut. De verordening biedt daartoe ruimte. 

 

In de vergadering van uw bestuur van 22 februari jl. heeft de heer S. Verhoeven van de gemeente 

Oisterwijk zich al kandidaat gesteld om lid te worden van de commissie. Na de vergadering hebben 

ook de heer R. Dujardin van de gemeente Etten-Leur en mevrouw A. Zwarts van de gemeente 

Gilze en Rijen aan de portefeuillehouder financiën kenbaar gemaakt zitting te willen nemen in de 

commissie. 

Bij het instellen van de auditcommissie is aangegeven dat voor de bemensing gezocht zou worden 

naar een evenwichtige samenstelling van de commissie, waarbij gekeken wordt naar een geografi-

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

van de gemeenten. Door het benoemen van deze drie kandidaten wordt naar ons oordeel aan deze 

voorwaarden voldaan. 

 

WAT ZIJN DE FINANCIËLE GEVOLGEN? 

 
[Vermelding van de financiële gevolgen van het voorstel] 

 
Begrotingswijziging bijgevoegd?  ja; xx nee; 

*OMWB504732* 
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VERVOLGTRAJECT OP BESLUITVORMING? 

 
Er is geen vervolgtraject 
 

INSPRAAK EN COMMUNICATIE 

 
De bemensing van de commissie zal op de gebruikelijke wijze worden gecommuniceerd. 
 
 

BIJLAGEN 

 

geen 


