
 
Rollen, taken en data Auditcommissie 
 
 
Tekstdeel verordening auditcommissie zoals vastgesteld op 2 januari 2018 
1. De commissie heeft als aandachtsgebied alle activiteiten die van belang zijn 

voor een goede beheersing van de gemeente op het gebied van rechtmatigheid, 
doelmatigheid en doeltreffendheid in het kader van de kaderstellende en 
controlerende taak van de raad.  

2. Onder de in het eerste lid bedoelde activiteiten wordt in ieder geval begrepen: 
a. de voorbereiding van het door de raad vast te stellen controleprotocol; 
b. het zijn van eerste aanspreekpunt voor de accountant richting de raad 

betreffende de opzet en uitvoering van de accountantscontrole; 
c. een overlegplatform te zijn voor de voorgenomen controleaanpak door de 

accountant met de mogelijkheid om specifieke aandacht te doen besteden 
aan bepaalde posten of organisatieonderdelen, zoals ook bedoeld in artikel 
2, vierde lid van de controleverordening; 

d. een overlegplatform te zijn over de uitkomsten van de door de accountant 
uitgevoerde controles; 

e. het evalueren van de werkzaamheden van de accountant; 
f. het voorbereiden van de selectie van de accountant na afloop van het 

contract met de accountant en het adviseren van de raad over de 
aanwijzing van een accountant; 

g. een afstemmingsoverleg te zijn over de voorgenomen onderzoeken door 
accountant, rekenkamercommissie en college; 

h. het verder ontwikkelen van de instrumenten in de planning- en 
controlcyclus, waaronder de programmabegroting; 

i. het adviseren aan de gemeenteraad over genoemde taken. 
 
Taken in de praktijk 

• In de praktijk bespreekt de AC voor de zomer het Verslag van Bevindingen 
van de accountant behorend bij de Jaarrekening. Hierbij schuift de 
accountant ook aan voor een toelichting en om vragen te beantwoorden. Op 
basis hiervan brengt de auditcommissie een schriftelijk advies uit aan de 
raad over de speerpunten in de accountantscontrole en om alert te zijn op 
mogelijke risico’s en de stand van het weerstandsvermogen. 

• Jaarlijks legt de organisatie het controleprotocol aan de AC voor waarin de 
foutmarge en onzekerheidsmarge voor de jaarrekeningcontrole worden 
aangegeven. 

• De auditcommissie adviseert de raad over de invulling van de P&C cyclus, de 
hoeveelheid en momenten van tussentijdse rapportages van het college aan 
de raad en hoe om te gaan met begrotingswijzigingen. Dit om de raad beter 
in positie te brengen bij het uitvoeren van de controlerende taken van de 
raad. 

• De Managementletter over de interimcontrole wordt ook ter bespreking 
voorgelegd aan de Auditcommissie.  



• De rekenkamer schuift aan wanneer zij bijvoorbeeld de groslijst willen 
bespreken, de auditcommissie adviseert over mogelijke onderwerpen voor 
onderzoek. 
De RK kan zelfstandig de uiteindelijke keuze maken om een bepaald 
onderwerp te gaan onderzoeken. 

 
 
 
Data AC 2022: 

• Dinsdag 17 mei (Kennismaking, Normenkader) 

• Dinsdag 21 juni (verslag van Bevindingen JR 2021) 

• Dinsdag 13 september 

• Dinsdag 4 oktober (NNB) 

• Dinsdag 25 oktober (NNB) 

• Dinsdag 6 december (NNB) 
 
Standaard starttijd 19.30 uur, 19.15 raadsleden aanwezig voor vooroverleg. 
 

 
 


