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onderwerp
Uitnodiging en agenda auditcommissie op 15 februari 2023.

Geachte heer, mevrouw,

Onderstaand treft u de agenda aan voor de vergadering van de auditcommissie die op woensdag 
15 februari 2023 om 09.00 uur (tot maximaal 11.00 uur) in Commissiekamer 2 van Kerkgracht 1 
zal worden gehouden.

Agenda 

1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda.

TER BESPREKING

2. Boardletter 2022 van Qconcepts.
In het kader van de interim-controle 2022 heeft Qconcepts getoetst of het interne 
beheersing-systeem, het geheel van opzet en werking van de administratieve organisatie 
en interne controle, alsmede de risicoafweging en de transparante vastleggingen daarover 
zodanig kwalitatief zijn, dat zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid van de baten en 
de lasten en van de balansmutaties 2022 in voldoende mate kunnen worden gewaarborgd.
Dit is van belang bij de risico-inschatting en is mede bepalend voor de aard en omvang 
van de werkzaamheden bij de jaarrekeningcontrole in het voorjaar van 2023. 
Qconcepts heeft de bevindingen en adviezen opgenomen in een boardletter.
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 december 2022 middels  
raadsinformatiebrief 2022-056196 een reactie gegeven op deze boardletter.

Bijlagen:
o boardletter Qconcepts, gedateerd 17 november 2022;
o reactie van het college van burgemeester en wethouders op de boardletter, 

raadsinformatiebrief 2022-056196 van 6 december 2022.

TER ADVISERING

3. Voorstel tot het vaststellen van het Beleidskader rechtmatigheid.
Met ingang van 2023 is het college verplicht om zelf verantwoording af te leggen over de 
rechtmatigheid van de financiële beheers handelingen binnen de gemeente. 
Om de normen en kaders daarvoor vast te stellen is een beleidskader opgesteld. 
Vaststelling van dit beleidskader door de gemeenteraad is noodzakelijk om deze normen 
en kaders daadwerkelijk voor te schrijven.
De auditcommissie dient de raad over het voorstel te adviseren.
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Kenmerk: 2022-

Bijlagen:
- het raadsvoorstel tot het vaststellen van het Beleidskader rechtmatigheid;
- het Beleidskader rechtmatigheid;
- de Kaderbrief rechtmatigheid 2023 van de commissie BBV.

4. Voorstel tot het vaststellen van het beleidskader Activabeleid 2023.
Elke vier jaar moet volgens de Financiële verordening gemeente Den Helder 2017 een 
geactualiseerd beleidskader op het gebied van rente en afschrijvingen worden 
aangeboden. In het voorliggende beleidskader Activabeleid 2023 worden de spelregels 
beschreven over hoe de raad en het college om kunnen gaan met activa (waar 'rente' en 
'afschrijvingen' onderdeel van zijn). Deze spelregels zijn van belang voor de controlerende 
en kaderstellende rol van de gemeenteraad in het meerjarige financiële beleid van de 
gemeente.
De auditcommissie dient de raad over het voorstel te adviseren.

Bijlagen:
- het raadsvoorstel tot het vaststellen van het Beleidskader Activabeleid 2023;
- het Beleidskader Activabeleid 2023.

5. Rondvraag en sluiting.

Hoogachtend,
de secretaris van de auditcommissie,

R. de Jonge


