
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 Aan de leden van de Auditcommissie, Ipa-Acon, 
portefeuillehouder financiën en ambtelijke 
ondersteuning. 
 
 
 
 
  

 verzendgegevens behandeld door uw gegevens 
 datum : 25 mei 2022 

kenmerk : 2022- 
bijlagen : geen. 
 

Griffie 
dhr. R. de Jonge 
telefoon (0223) 67 8104 

brief van :  
kenmerk :  
 

 onderwerp  
 Uitnodiging en agenda auditcommissie op 9 en 16 juni 2022   

 
Geachte heer, mevrouw, 
  

 
Postbus 36 1780 AA Den Helder www.denhelder.nl 

 
telefoon 14 0223 

 

Onderstaand treft u de agenda aan voor de vergadering van de auditcommissie die op donderdag  
9 juni 2022 en donderdag 16 juni 2022 om 09.00 uur in commissiekamer 2 van Kerkgracht 1  
zal worden gehouden. 
 
Agenda  
 
1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda. 
 
2. Besluitenlijsten auditcommissie van 17 februari 2022 en 25 mei 2022. 

Voorgesteld wordt de besluitenlijsten vast te stellen. 
 

 Bijlagen: 
o Besluitenlijst auditcommissie van 17 februari 2022; 
o Besluitenlijst auditcommissie van 25 mei 2022. 

 
 
TER ADVISERING 
 
3.  Jaarrekening 2021 van de gemeente. 

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 2021 in de auditcommissie vindt op de volgende momenten 
plaats: 
 donderdag 9 juni 2022:  eerste behandeling 
 donderdag 16 juni 2022: tweede behandeling 
 dinsdag 21 juni 2022: afrondend overleg ten behoeve van het advies. 

 
Voor de vergaderingen van 9 juni en 16 juni 2022 zijn de portefeuillehouder financiën en de 
accountant uitgenodigd. Op 9 juni geven zij een toelichting op de stukken en kunt u reeds de 
eerste vragen aan hen stellen. Op 16 juni is er vervolgens een tweede gelegenheid tot het stellen 
van vragen. Op dinsdag 21 juni is er een derde vergadering over de jaarrekening gepland als daar 
nog behoefte aan is.  

 
  



Kenmerk: 2022- 
 
 
 

De behandeling van de jaarrekening 2021 in de commissie Bestuur en Middelen en de raad is 
vooralsnog gepland voor respectievelijk donderdag 23 juni en maandag 4 juli 2022. 

 
De volgende bijlagen worden op 1 juni 2022 beschikbaar gesteld: 
o jaarrekening 2021 gemeente Den Helder; 
o raadsvoorstel tot vaststelling van de jaarrekening 2021; 
o verslag van bevindingen van de accountant, Ipa Acon; 
o reactie van het college van burgemeester en wethouders op het verslag van bevindingen; 
o raadsinformatiebrief 2022-013256 en bijlage; normenkader jaarrekening 2021. 

 
4. Voorstel tot het vaststellen van het Beleidskader Reserves en voorzieningen 2022. 

In artikel 11 van de Financiële verordening gemeente Den Helder 2017 is opgenomen dat het 
college van burgemeester tenminste eenmaal in de vier jaar een bijgesteld Beleidskader Reserves 
en voorzieningen ter vaststelling aan de raad aanbiedt. In genoemd artikel is bovendien 
aangegeven welke elementen in het beleidskader dienen te worden opgenomen. 
Op grond van artikel 4, lid b, dient de auditcommissie de raad over het voorstel te adviseren. 

 
 Bijlagen: 

o Raadsvoorstel vaststelling beleidskader Reserves en voorzieningen 2022; 
o Beleidskader Reserves en voorzieningen 2022. 

 
TER BESPREKING 
 
5. Kaderbrief financieel toezicht 2022 Provincie Noord-Holland. 

Op 21 april 2022 hebben wij van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland de jaarlijkse kaderbrief 
financieel toezicht ontvangen. In de brief wordt aangegeven aan welke toets aspecten en 
ontwikkelingen de provincie specifiek aandacht schenkt bij de beoordeling van de begroting 2023. 
Besproken wordt wat de in de brief genoemde aspecten inhouden voor Den Helder. In de memo 
van de concerncontroller is aangegeven wat dit voor impact heeft voor de gemeente Den Helder. 

 
Bijlagen: 
o kaderbrief financieel toezicht 2022 Provincie Noord-Holland; 
o memo concerncontroller over de Kaderbrief (wordt nagezonden). 

  
6. Rondvraag en sluiting. 
 
 
Hoogachtend, 
de secretaris van de auditcommissie, 
 
R. de Jonge 
 
 
 
 


