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Uitnodiging en agenda auditcommissie op 20 september 2018

uw gegevens
brief van :
kenmerk:

Geachte heer, mevrouw,
Onderstaand treft u de agenda aan voor de vergadering van de auditcommissie die op donderdag
20 september 2018 om 09.00 uur in kamer 002 van het stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg 20 zal worden
gehouden.
Agenda
1.

Opening.

2.

Mededelingen en vaststelling agenda.
Bijlagen:
- raadsvoorstel RV018.0104 benoemen nieuwe leden auditcommissie en aanwijzen voorzitter.
- opdrachtcontinueringsbrief 2018 lpa-Acon Al18.07668

3.

Besluitenlijst auditcommissie van 14 juni 2018.
Bijlagen:
- besluitenlijst Besl18.0031

4.

Evaluatie proces jaarrekening 2017.
Aan de commissie wordt gevraagd het proces met betrekking tot de jaarrekening 2017 te evalueren.
Geen bijlagen.

5.

Interimcontrole 2018 accountant.
Bij de tussentijdse controle wordt voornamelijk gekeken naar de administratieve organisatie en interne
controle. Naar aanleiding van deze tussentijdse controle brengt de accountant een rapportage uit aan
de raad. Deze rapportage wordt dan in december geagendeerd voor de auditcommissie.
De auditcommissie kán bijzondere aandachtspunten meegeven voor de tussentijdse controle.
Commissieleden zijn gevraagd mogelijke onderwerpen (ter vergadering) in te brengen zodat deze
besproken kunnen worden.
Geen bijlagen
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6.

Werkafspraken in aanvulling op het beleidskader Verbonden partijen.
In de raadsvergadering van 4 juni jl. is door het college toegezegd dat een nadere werkafspraak wordt
vastgelegd over extra informatievoorziening aan de raad inzake verbonden partijen.
Deze werkafspraak wordt voorbereid in de auditcommissie. De gemeenteraad stelt de werkafspraak
vast en hij wordt daarmee onderdeel van het Beleidskader Verbonden partijen.
Het college heeft op 10 juli 2018 een memo aangeboden. Aan de auditcommissie wordt gevraagd of
ingestemd kan worden met de voorgestelde werkafspraken, danwel aan te geven welke
aanpassingen gewenst zijn.
Bijlage:
- Memo IR18.0147 van het college van burgemeester en wethouders, d.d. 10 juli 2018.

7.

Rondvraag en sluiting.
- Stand van zaken invulling vacature Concerncontroller (update concernstaf);
- Volgende vergadering donderdag 6 december 2018.
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