
Raadsvoorstel

Datum raadsvergadering : 28 juni 2018  

Onderwerp : Instellen auditcommissie

Voorgestelde beslissing:

1. Vaststellen van de verordening op de auditcommissie 2018
2. De fracties verzoeken één lid per fractie aan te wijzen als lid van de auditcommissie.

Aanleiding

Financiën is een belangrijk element in de sturing van de gemeente door raad en college. Qua proces is dat 
op basis van de BBV1 vormgegeven in de zogenoemde Planning & Controlcyclus. Voor de raad begint de 
besluitvorming over een bepaalde begrotingsjaar bij de voorjaarsnota en eindigt twee jaar later met de 
vaststelling van de jaarrekening. En daarnaast zijn er veel beleidsinhoudelijk besluiten die uiteraard hun 
weerslag hebben op de financiële sturing.
De P&C cyclus is schematisch in het onderstaande overzicht weergegeven:

Het is voor het college en de ambtelijke organisatie een uitdaging om binnen alle regels telkens de juiste 
vorm te blijven zoeken om de informatie behapbaar te houden voor de raad. 
Daarnaast spelen er inhoudelijke financiële afwegingen. In tegenstelling tot hetgeen veel mensen denken, 
zijn de financiële resultaten namelijk niet hard. Er zijn keuzes hoe bepaalde uitgaven en inkomsten te 
interpreteren en te verantwoorden. Het is niet altijd mogelijk om dergelijke keuzes die vaak sterk financieel 
technisch van aard zijn, tot in detail toe te lichten en te bespreken. 

Dat maakt de financiële kaderstelling, sturing en toetsing door de raad voor veel raadsleden een lastig 
onderwerp. 

- De jaarlijkse P&C cyclus is daarvoor een belangrijk maar geen eenvoudig proces. 
- De P&C instrumenten (voorjaarsnota, begroting, beraps en jaarrekening) zijn mede door regelgeving 

niet eenvoudig te begrijpen. 
- De gemeentelijke financiën en het financieel beleid is complex voor veelal niet financieel geschoolde 

raadsleden. 

1 BBV Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten



In de vorige raadsperiode heeft het college op diverse momenten de commissie AFE bijgepraat over 
financiële onderwerpen. Daarnaast hebben de griffier en concerncontroller in die periode twee memo’s 
opgesteld over mogelijkheden om het financieel toezicht van de raad te versterken o.a. over de opzet van 
een auditcommissie en lokale rekenkamer.

Deze memo’s zijn ten behoeve van de nieuwe raad verwoord in de memo “Checks & Balances”. Deze memo 
is op 4 juni oriënterend in de commissie AFE besproken. Daarbij is door de commissie unaniem aangegeven 
dat zij graag een vervolg hieraan zien om een auditcommissie met een “plus” te vormen. Met de 
voorgestelde verordening is dit mogelijk.
In de memo is ook een voorstel gedaan voor de verdere ontwikkeling van de rekenkamerfunctie. De te 
vormen auditcommissie zal als één van haar eerste taken hiervoor een voorstel doen.

Wat wordt met beslissing bereikt

De Auditcommissie heeft als doel het financieel beleid en –beheer en de (financiële) stuurinformatie voor de 
commissie AFE en raad meer inzichtelijk en daarmee beter toegankelijk te maken. 

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)

Meer inzicht en meer toegankelijke financiële informatie maken het voor de raad mogelijk (nog) beter 
geïnformeerd besluiten te nemen
Financiën is vaak een belangrijke randvoorwaarde bij inhoudelijke, beleidsmatige besluiten. Financieel 
beleid, de voorjaarsnota en de begroting zijn belangrijke instrumenten om prioriteiten te stellen en 
inhoudelijke beleidskeuzes te maken. 
De commissie AFE behandelt deze onderwerpen ter voorbereiding op de raadsvergaderingen waar de 
besluitvorming plaatsvindt. Een auditcommissie kan een bijdrage leveren voor de commissie AFE en de raad 
om de financiële materie te vereenvoudigen.

Financiën moet ook goed worden beheerd. Deels is dit financieel-technisch waarbij een auditcommissie kan 
helpen in de toezichthoudende rol van de raad.
Zowel de eigen organisatie, de accountant, de provincie en via sommige onderzoeken ook de rekenkamer 
houden toezicht op het financieel beheer. Dit is een complex geheel. Een auditcommissie kan dieper ingaan 
op financieel-technische aspecten in bevindingen van die verschillende partijen. Dit is een aanvulling op en 
verdieping van het toezicht van de raad op de interne beheersing van het college en de organisatie en het 
bewaken van de rechtmatigheid, de doelmatigheid en doeltreffendheid.

Kanttekeningen

geen

Kosten, baten, dekking

Aan de auditcommissie zijn in principe geen extra kosten verbonden.

Namens het Presidium,

M.B.J. Looman O.E.T. van Dijk
Griffier Burgemeester
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□ conform voorstel
□ zonder hoofdelijke stemming
□ met algemene stemmen
□ …… stemmen voor …… stemmen tegen

□ aangenomen
□ aangenomen met amendement ……….
□ aangehouden
□ verworpen
□ ter vergadering uitgereikt bij agendapunt ………
□ in handen B&W gesteld
□ opmerkingen/toezeggingen: ……………………….
□ …………………………………………………………


