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1. Voorstel
1. De verordening voor de auditcommissie Midden-Groningen 2018 vast te stellen;

2. Inleiding
Voor Midden-Groningen moet een aantal commissies worden ingesteld. Zo ook de 
auditcommissie die is gebaseerd op artikel 212 van de Gemeentewet. Hierbij treft u 
hierbij het voorstel aan om een auditcommissie Midden-Groningen in te stellen inclusief 
de bijbehorende verordening op de auditcommissie Midden-Groningen 2018.

3. Bevoegdheid van de raad
De auditcommissie heeft als aandachtsgebied alle activiteiten die van belang zijn voor 
een goede beheersing van de gemeente op het gebied van rechtmatigheid, 
doelmatigheid en doeltreffendheid. Het hoofddoel van de commissie is afstemming over 
de accountantscontrole, zodat die efficiënt en doeltreffend plaatsvindt. Hiermee levert 
de auditcommissie een bijdrage aan de kaderstellende en controlerende 
verantwoordelijkheid van de raad.

De auditcommissie wordt ingesteld door de gemeenteraad. De auditcommissie bestaat 
uit raadsleden. Naast de leden is een aantal adviseurs benoemd.

4. Argumenten

De auditcommissie werkt op basis van de verordening op de auditcommissie. Deze 
verordening op de auditcommissie 2018, gebaseerd op artikel 212 van de Gemeentewet, 
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ligt hierbij ter besluitvorming voor. Taken van de auditcommissie zijn onder andere:

 Advisering aan de raad over de documenten behorende bij de Planning & Control 
cyclus van de gemeenteraad.

 Voorbereiding van het controleprotocol, dat vastgesteld wordt door de raad.

 Voorbereiding selectie van de door de raad aangestelde accountant.

 Evaluatie van werkzaamheden van de accountant.

 Eerste aanspreekpunt voor de accountant.

 Afstemmingsoverleg van onderzoeken door accountant, rekenkamercommissie 
en college.

Uitgangspunt voor Midden-Groningen is dat alle fracties een lid aan de auditcommissie 
kunnen leveren en dat deze commissie wordt ondersteund door de griffier of een 
raadsadviseur. 
De vergaderingen van de auditcommissie zijn niet openbaar. Op uitnodiging kunnen de 
accountant of de rekenkamercommissie aanschuiven om hun onderzoeken met de 
auditcommissie te bespreken. 
De raadswerkgroep financiën en de Klankbordgroep Midden-Groningen hebben 
hierover positief geadviseerd.

5. Communicatie
Dit besluit wordt op de voorgeschreven wijze bekendgemaakt.

De voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Midden-Groningen,

Rein Munniksma
Waarnemend burgemeester
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Bijlage:
1 Verordening voor de auditcommissie Midden-Groningen 2018


