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Geachte heer, mevrouw, 

Onderstaand treft u de agenda aan voor de vergaderingen van de Auditcommissie die op donderdag 
23 mei 2019 om 09.00 uur in kamer 002 en woensdag 29 mei 2019 om 09.00 uur in kamer 006 van het 
stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg 20 zal worden gehouden. 

Agenda 

1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda. 

2. Besluitenlijst auditcommissie van 21 maart 2019. 
De voortgang van de openstaande acties wordt besproken. 

Bijlagen: 
- besluiten/ijst Bs/19.0014 

Ter advisering. 

3. Voorstel tot het vaststellen van de programmarekening 2018. 
Op grond van artikel 4, lid 3 van de Verordening op de Auditcommissie brengt de Auditcommissie 
advies uit aan de raad over de jaarrekening van de gemeente. 

De behandeling van de jaarrekening 2018 in de Auditcommissie vindt op de volgende momenten 
plaats: 
» Donderdag 23 mei 2019: 

» Woensdag 29 mei 2019: 
» Donderdag 6 juni 2019: 

Toelichting portefeuillehouder Financiën en accountant; 
eerste behandeling. 
Tweede behandeling met portefeuillehouder Financiën en accountant. 
Afrondend overleg ten behoeve van het advies. 

Voor de vergaderingen van 23 en 29 mei 2019 zijn de portefeuillehouder Financiën en de accountant 
uitgenodigd. Op 23 mei geven zij een toelichting op de stukken en kunt u reeds de eerste vragen aan 
hen stellen. Op 29 mei is er vervolgens een tweede gelegenheid tot het stellen van vragen. 

De door het college van burgemeester en wethouders samengestelde jaarrekening 2018 en het 
Verslag van bevindingen van de accountant worden op 15 mei 2019 aan u ter beschikking gesteld. 
De reactie van het college van burgemeester en wethouders op het Verslag van bevindingen wordt op 
een later tijdstip aan u aangeboden. 

De behandeling van de jaarrekening 2018 in de commissie Bestuur en Middelen en de raad is 
gepland op respectievelijk maandag 12 juni en 24 juni 2019. 

Postbus 36 1780 AA Den Helder www.denhelder.nl telefoon 14 0223 



Kenmerk: AU19.04385 

Bijlagen: 
- Raadsvoorstel RV019.0060 

Raadsbesluit RB19.0048 
Begrotingswijziging Bgw19. 0007 
Jaarrekening /019.02531 
Concept-Verslag van bevindingen /pa-Aeon IR19.0087 
Raadsvoorstel RV018. 0147 (resultaatbestemming) 

4. Rondvraag en sluiting. 
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