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Onderwerp:  Voorstel tot het benoemen van leden in de auditcommissie. 

 

Gevraagd besluit: 
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 van de Verordening op de auditcommissie van de gemeente 

Den Helder twee personen te benoemen in de auditcommissie. 

 

Publiekssamenvatting 

Door beëindiging van het raadslidmaatschap van mevrouw P.M. van Dooren-Lansdorp per 31 augustus 2015 

en benoeming van de heer B.O.B. Haitsma tot wethouder van de gemeente Den Helder zijn er twee vacatures 

ontstaan in de auditcommissie. Hierdoor kunnen door de raad twee nieuwe leden van de auditcommissie 

worden benoemd voor de raadsperiode tot 2018. 

 

Inleiding 

In artikel 3 van de Verordening op de auditcommissie is bepaald dat de auditcommissie bestaat uit een 

vertegenwoordiging van maximaal zes leden namens de raad. Door beëindiging van het raadslidmaatschap van 

mevrouw P.M. van Dooren-Lansdorp per 31 augustus 2015 en benoeming van de heer B.O.B. Haitsma tot 

wethouder van de gemeente Den Helder op 5 oktober 2015 zijn er twee vacatures ontstaan in de 

auditcommissie. 

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

Voor de regulering van het periodiek overleg met de accountant heeft uw raad een auditcommissie ingesteld.  

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. Met het benoemen van twee nieuwe leden kan de 

auditcommissie haar taken in een volledige bezetting uitvoeren. 

 

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 periodiek afstemmingsoverleg plaatsvindt met 

de accountant. Uw raad heeft hiervoor een auditcommissie ingesteld en een verordening op de auditcommissie 

vastgesteld. 

 

Argumenten 

Om de auditcommissie slagvaardig te houden, is uw raad vertegenwoordigd door maximaal zes leden. 

Deze vertegenwoordiging dient een evenwichtige afspiegeling te vormen van de in uw raad opgenomen 

groeperingen.  

De taken en bevoegdheden van de auditcommissie zijn opgenomen in de verordening op de 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.  

 

De in het (ontwerp)besluit opgenomen personen zijn door hun fractie voorgedragen voor benoeming in de 

auditcommissie. 



 

  Raadsvoorstel ¥ Pagina 2 van 2 

Maatschappelijk draagvlak 

Er is verder geen onderzoek gedaan naar het maatschappelijk draagvlak. Het besluit tot het benoemen van 

leden voor de auditcommissie is niet referendabel. Benoemingen van personen zijn namelijk uitgesloten in 

artikel 2, lid i, van de Referendumverordening 2012. 

 

Financiële consequenties 

Het benoemen van de leden van de auditcommissie heeft geen financiële consequenties. 

 

Communicatie 

Aan de benoemde leden zal via de gebruikelijke wegen (Raad en Daad, website e.d.) bekendheid worden 

 

Realisatie 

Na de benoeming kunnen de leden direct deelnemen aan de vergaderingen van de auditcommissie. 

 

 

 

Den Helder, 9 oktober 2015 

 

Het presidium van de gemeente Den Helder, 

 

 

voorzitter 

Koen Schuiling  
  

 

raadsgriffier 

mr. drs. M. Huisman  
  


