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Gevraagd besluit: 
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 van de Verordening op de auditcommissie van de gemeente 
Den Helder maximaal zes personen te benoemen in de auditcommissie. 

Inleiding en aanleiding 
Op grond van artikel 213 van de gemeentewet heeft uw raad een Controleverordening gemeente Den Helder 
vastgesteld. In deze verordening zijn nadere regels gesteld voor de controle op het financieel beheer en op de 
inrichting van de financiële organisatie. In deze verordening is ondermeer opgenomen dat er periodiek overleg 
plaatsvindt tussen de accountant en (een vertegenwoordiging uit) de raad. Ter regulering van dit overleg heeft 
uw raad besloten een auditcommissie te stellen. 
De auditcommissie brengt voorts advies uit aan uw raad over de jaarrekeningen van de gemeente, de kwaliteit 
van de 'governance' binnen de gemeente, het controleprotocol voor de accountant en het programma van eisen 
voor aanbesteding van de accountantscontrole. 

Beoogd resultaat 
Het instellen van een auditcommissie met een evenwichtige vertegenwoordiging van de in uw raad 
vertegenwoordigde groeperingen, bestaande uit maximaal zes leden van uw raad. 
De auditcommissie voert namens de raad het periodieke overleg met de accountant, de vertegenwoordiger van 
de rekenkamer(functie), de portefeuillehouder financiën en de griffier en adviseert uw raad. 

Kader 
De auditcommissie is een commissie ex artikel 82 van de Gemeentewet. 
In artikel 4, lid 3 en artikel 7, lid 4 van de Controleverordening gemeente Den Helder is aangegeven dat er 
periodiek afstemmingsoverleg plaatsvindt met de accountant. Uw raad heeft hiervoor een auditcommissie 
ingesteld en een verordening op de auditcommissie vastgesteld. 

Argumenten/ alternatieven 
Om de auditcommissie slagvaardig te houden, is de raad vertegenwoordigd door maximaal zes leden. 
Deze vertegenwoordiging dient een evenwichtige afspiegeling te vormen van de in uw raad opgenomen 
groeperingen. In de toelichting op de verordening is opgenomen dat de vertegenwoordiging ook kan bestaan uit 
leden, niet raadslid zijnde, die deel uitmaken van de commissies. 

De taken en bevoegdheden van de auditcommissie zijn opgenomen in de verordening op d13 auditcommissie 
(artikel 4). Naast een adviserende rol ten aanzien van de jaarrekeningen, het controleprotocol en de 
aanbesteding van accountancydiensten is in de verordening opgenomen dat de commissie, indien zij dat nodig 
acht, kan adviseren over de kwaliteit van de 'governance' binnen de gemeente. Governance staat in dit kader 
voor goed bestuur, niet in politieke zin maar in termen van maatschappelijk verantwoord besturen. 
De commissie heeft hiermee een mogelijkheid een visie/ontwikkelingsrichting voor meerdere jaren voor te 
leggen aan de raad. 

Financiële consequenties 
Uit het voogestelde besluit vloeien niet direct financiële consequenties voort. 

Juridische consequenties 
De auditcommissie is een commissie in de zin van artikel 82 Gemeentewet. 
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Communicatie 
Niet van toepassing. 

Aanpak / uitvoering 
Het secretariaat van de auditcommissie is bij de griffie ondergebracht. 
De voorzitter van de auditcommissie wordt op voordracht van de commissie uit zijn midden voorgedragen en 
door uw raad benoemd. 

Den Helder, 23 april 201 O 

mr. drs. M. Huisman , griffier 
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