
Postbus 36 
1780 AA Den Helder 

Drs. F. Bijlweg 20 
1784 MC Den Helder 

www.denhelder.nl 
info@denhelder.nl 

telefoon (0223) 67 1200 
fax (0223) 67 1201 

de leden van de Auditcommissie 

Datum: 
Kenmerk: 
Afdeling: 

Contactpersoon: 
Doorkiesnummer: 

Bijlagen: 
Onderwerp: 

8 mei 2013. 

Griffie 
dhr. R. de Jonge 
(67)8104 

Uitnodiging voor de vergadering van de 
auditcommissie op donderdag 16 mei 2013. 

Geachte leden, 

Onderstaand treft u de agenda aan voor de vergadering van de auditcommissie die op donderdag 
16 mei 2013 om 09.00 uur in kamer 006 van het stadhuis wordt gehouden. 

Agenda 

1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda. 

S A S L D E N H E L D E R 
2013 

Ter advisering 

2. Jaarrekening 2012 van de gemeente. 
Op grond van artikel 4, lid 3 van de Verordening op de auditcommissie brengt de 
auditcommissie advies uit aan de raad over de jaarrekening van de gemeente. 

De behandeling van de jaarrekening 2012 in de auditcommissie vindt op de volgende 
momenten plaats: 
* Donderdag 16 mei 2013 
* Donderdag 23 mei 2013 
* Donderdag 30 mei 2013 

Eerste behandeling 
Tweede behandeling 
Afrondend overleg ten behoeve van het advies. 

Voorde vergaderingen van 16 mei en 23 mei 2013 zijn de porteuillehouderfinanciën en de 
accountant uitgenodigd. Op 16 mei geeft de portefeuillehouder en de accountant een 
toelichting op de stukken en kunt u reeds de eerste vragen aan hen stellen. Op 23 mei is 
er vervolgens een tweede gelegenheid tot het steiien van vragen. 



De concept-jaarrekening 2012 en het concept-verslag van bevindingen van de accountant 
worden op woensdag 8 mei 2013 aan u ter beschikking gesteld. De reactie van het college 
op het (concept-)verslag van bevindingen is nog niet beschikbaar. 

De behandeling van de jaarrekening 2012 in de raadsbrede commissie en de raad is 
vooralsnog gepland voor respectievelijk maandag 10 en 17 juni 2013. 

Overig 

3. Workshop september/oktober (ter bespreking) 
Met Ernst & Young is overeengekomen dat zij jaarlijks een workshop geven over een 
onderwerp naar keuze. De auditcommissie wordt gevraagd na te denken over mogelijke 
onderwerpen. 

4. Verslag van de auditcommissie op 22 november 2012. 
Ter kennisname. 

5. Rondvraag en sluiting. 

Hoogachtend, 

de secretaris va 

/ 
de Jonge 


