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Met betrekking tot boven genoemd dossier heeft GroenLinks de volgende vragen:

Vraag 1
In Artikel 2.3. i. wordt gesteld ‘onderhoudt contact met de ingestelde Rekenkamercommissie en dient 
indien nodig als afstemmingsplatform over voorgenomen onderzoeken van Rekenkamercommissie;’
In Artikel 3.2.j. staat tevens ‘het bespreken van onderzoeken van de Rekenkamercommissie en het 
opstellen van een advies aan de raad over de afhandeling van het onderzoek;’
De reikwijdte van de Rekenkamer gaat verder dan financiële zaken. Waarom zou deze commissie dan 
over deze bevoegdheid moeten gaan? 
De raad heeft een aantal controle-instrumenten voor het uitvoeren van haar controlerende taak, namelijk  
de accountant, het enquête- en onderzoekrecht, de Rekenkamercommissie (RKC) en de auditcommissie. 
De auditcommissie helpt om meer samenhang tussen deze controle-instrumenten te creëren en daarmee 
structuur aan te brengen voor de raad en haar controlefunctie. De commissie moet gezien worden als dé 
plek waar de controlerende taak van de raad kan worden gecoördineerd en heeft een rol bij de 
afstemming van de inzet van de verschillende controle instrumenten.

De auditcommissie dient dan als een afstemmingsplatform – en als schakel- en verzamelpunt – voor alle 
onderzoeken en relevante informatie van de Rekenkamercommissie (niet alleen de financiële), en ook 
van de accountant en het college. Het gaat dan om afstemming en communicatie tussen accountant, 
gemeenteraad, RKC, college en ambtelijk management over uit te voeren onderzoeken, 
onderzoekprogramma’s , bevindingen en rapportages. Voor het bevorderen van efficiënte communicatie 
tussen genoemde partijen is periodiek afstemmingsoverleg aan te bevelen. Dit kan goed via de 
auditcommissie plaatsvinden.

Vraag 2
Artikel 3.8. zegt: ‘De secretaris van de auditcommissie kan voor de inhoudelijke ondersteuning en bijstand 
met tussenkomst van de gemeentesecretaris een beroep doen op de ambtelijke organisatie.’  
Wie is de secretaris? Dat wordt niet nader genoemd. Komt die uit de groep zelf? Is dat iemand uit het 
ambtelijk apparaat? 
In artikel 3.7 staat dat de griffier (of zijn plaatsvervanger) secretaris is van de auditcommissie en eveneens 
kan deelnemen aan de beraadslagingen.  Ook in artikel 1 (definities) staat vermeld dat de rol van 
secretaris wordt vervuld door de griffier of zijn plaatsvervanger.  
 
Vraag/opmerking 3
Technisch – in artikel 6 staan zaken over geheimhouding – terwijl artikel 7 over geheimhouding gaat – zou 
het niet handig zijn alles over geheimhouding in één artikel te zetten (artikel 7)?
Artikel 6 regelt het proces rondom vergaderingen en verslaglegging binnen de auditcommissie. Hierin 
wordt vermeld hoe om te gaan met een niet openbare vergadering en een vastgesteld verslag van een 



niet openbare vergadering. Dit artikel voorziet in een uitleg over de algemene werkwijze van de 
commissie. Artikel 7 sluit hierbij aan en gaat over geheimhouding op stukken en hetgeen in 
vergaderingen besproken is. Dit is in een apart artikel opgenomen om de leesbaarheid van de 
verordening te vergroten. Het informeren van de raad, zoals opgenomen in artikel 8, is opgenomen in 
een apart artikel omdat hetgeen opgenomen in dit artikel afwijkt van de reguliere procesgang zoals 
beschreven in artikel 6. Het informeren van de raad over gemaakte afspraken met de accountant of 
andere adviserende leden of het delen van informatie op verzoek van de raad is aanvullend op de 
reguliere informatiestroom vanuit commissie richting raad (college en directie) zoals bedoeld onder 
artikel 6.8. 

Vraag/opmerking 4
 Ook artikel 8 – daarvan staan delen al in artikel 6 – is het niet handiger dubbelingen te vermijden?
 Zie het antwoord op vraag 3

Vraag 5
Tweede artikel 8 luidt: In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel over de 
toepassing van de verordening, beslist de auditcommissie op voorstel van de voorzitter. 
Er wordt nergens gezegd dat de auditcommissie zich beperkt tot financiële zaken. Daarmee ontstaat dan 
een toezicht houdend orgaan tussen de raad en ‘de maatschappij’. Door de commissie zelf te laten kiezen 
waar haar toepassingsgebied over gaat lijkt het dat de toezichthoudende instantie zichzelf de gebieden 
toekent waarop zij toezicht houdt. Klopt dat?
Artikel 9 Onvoorzien is bedoeld om, indien er onduidelijkheid ontstaat over de toepasbaarheid van de 
verordening op een bepaalde casus of onduidelijkheid is over de uitleg van de artikelen in de verordening, 
de voorzitter de bevoegdheid te geven te beslissen. Dit beperkt zich tot de doelen, taken en 
bevoegdheden van de auditcommissie zoals opgesomd in artikel 2.  
In artikel 2 wordt onder andere genoemd dat de auditcommissie de raad vanuit financieel-technisch 
perspectief adviseert en de raad versterkt in haar controlerende taken met betrekking tot onder andere 
de bedrijfsvoering. De auditcommissie kan gevraagd en ongevraagd adviseren maar heeft geen 
besluitvormende bevoegdheden en geen direct opdracht gevende rol. In dit kader kan het voorkomen dat 
er een advies wordt opgesteld vanuit de auditcommissie richting de raad, met als doel de raad te 
versterken in haar kaderstellende en controlerende rol, waarvan de raad kan vinden dat de 
auditcommissie er niet over hoeft te adviseren. 

Vraag/opmerking 6 
Nummering – er staat 2 keer een artikel 8 in.
Dank, dit is aangepast.


