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Onderwerp:

Voorstel tot het benoemen van leden van de auditcommissie

Gevraagd besluit:
1. overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 van de Verordening op de auditcommissie van de gemeente
Den Helder twee personen te benoemen in de auditcommissie;
2. tot het vaststellen van de Verordening tot wijziging van de Verordening op de auditcommissie aangaande
het aanwijzen van een voorzitter.
Publiekssamenvatting
Met de benoeming van mevrouw T. Biersteker-Giljou en de heer M.C. Wouters tot wethouder van Den Helder
zijn er twee vacatures ontstaan in de auditcommissie. De raad wordt voorgesteld twee nieuwe leden te
benoemen zodat de commissie weer voltallig is. Door de fracties zijn kandidaten voor benoeming
voorgedragen.
Verder wordt voorgesteld de Verordening op de auditcommissie zodanig te wijzen dat de auditcommissie een
voorzitter uit zijn midden kan aanwijzen.
Inleiding
In de Controleverordening gemeente Den Helder zijn nadere regels gesteld voor de controle op het financieel
beheer en op de inrichting van de financiële organisatie. In deze verordening is onder meer opgenomen dat er
periodiek overleg plaatsvindt tussen de accountant en {een vertegenwoordiging uit) de raad. Ter regulering van
dit overleg heeft de 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 de benoeming van mevrouw T. Biersteker-Giljou en de heer M.C. Wouters tot wethouder van Den Helder
zijn twee vacatures ontstaan in de auditcommissie. Gelet op de taken van de auditcommissie, is het gewenst de
vacatures in te vullen.
In de Verordening op de auditcommissie, die door de raad in december 2005 is vastgesteld, is opgenomen dat
de auditcommissie de raad een voordracht kan doen voor het benoemen van een voorzitter. Dit wordt heden
ten dage als een onnodig gewichtige procedure gezien. Aansluiting kan worden gezocht bij de Verordeningen
op de werkgeverscommissie en de vertrouwenscommissie.
Beoogd maatschappelijk resultaat
Met het voorgestelde is de auditcommissie beter in staat zijn taken naar behoren te vervullen en is flexibeler in
de onderlinge taakverdeling.
Kader
De auditcommissie is een commissie ex artikel 82 van de Gemeentewet. Op grond van artikel 82, lid 4 is de
voorzitter lid van de gemeenteraad.
In de Verordening op de auditcommissie van de gemeente Den Helder zijn de taken en bevoegdheden van de
commissie opgenomen.
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.
Argumenten
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.
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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. Governance staat in dit kader
voor goed bestuur, niet in politieke zin maar in termen van maatschappelijk verantwoord besturen.
Gelet op de taken is een voltallige auditcommissie bij voorkeur gewenst. De raadsfracties zijn gevraagd
kandidaten voor benoeming voor te dragen.
In de verordeningen op de werkgeverscommissie en de vertrouwenscommissie is opgenomen dat de voorzitter
door de commissies uit zijn midden worden benoemd. Voor de benoeming van de voorzitter van de
auditcommissie wordt een vergelijkbare procedure voorgestaan.
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
gegeven.
Realisatie
Het secretariaat van de auditcommissie is bij de griffie ondergebracht.

Den Helder, 14 september 2018
Het presidium van de gemeente Den Helder,

voorzitter
Koen Schuiling

raadsgriffier
mr. drs. M. Huisman

Raadsvoorstel

¥ Pagina 2 van 2

