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 2019 raadsvoorstel   

  Griffie  Leiderdorp, 2 september 2019 

     

Onderwerp: Verordening Auditcommissie 2019 

Leiderdorp  

 Aan de raad.  

 

 

*Z023D12F241* 
Beslispunten 

1. tot het instellen van een auditcommissie en daarmee de werkgroep financiën op te heffen.  

2. de Verordening Auditcommissie 2019 Leiderdorp vast te stellen. 

 

1 SAMENVATTING  

De raad van Leiderdorp kent momenteel een werkgroep financiën die bijeenkomt wanneer dat 
noodzakelijk is. In de werkgroep financiën vindt afstemming plaats over onder andere de 
accountantscontrole. In de afgelopen periode is de behoefte gegroeid om taken van de werkgroep 
financiën een steviger formele basis te geven. De onlangs benoemde accountant heeft ook 
aangeraden dat te doen. Met het instellen van een auditcommissie wordt de raad intensief en 
structureel geadviseerd in zijn kaderstellende en controlerende taken.  
 
De Controleverordening gemeente Leiderdorp 2013 stelt dat ter bevordering van een efficiënte en 
doeltreffende accountantscontrole er periodiek overleg moet plaatsvinden tussen raad, 
Rekenkamer, wethouder financiën, gemeentesecretaris en concerncontroller. Een auditcommissie 
geeft hieraan een formele en structurele invulling. 
 
De auditcommissie heeft nadrukkelijk een coördinerende, afstemmende, informerende en 
adviserende rol, maar heeft geen besluitvormende rol. Die rol is voorbehouden aan de raad.  
 

2 Inleiding 

Artikel 4, lid 3 van de Controleverordening stelt: ter bevordering van een efficiënte en 
doeltreffende accountantscontrole vindt periodiek (afstemmings-)overleg plaats tussen de 
accountant en (een vertegenwoordiging uit) de raad, (een vertegenwoordiger van) de  
Rekenkamer, de portefeuillehouder financiën, de gemeentesecretaris en de concerncontroller.  
 
Met het instellen van een auditcommissie wordt gehoor gegeven aan het creëren van een 
afstemmingsplatform ten behoeve van de accountantscontrole. Daarnaast is de auditcommissie er 
om binnen de gemeente duidelijke afspraken te maken over de planning- en controlcyclus. Dit 
leidt tot een transparante en frequente communicatie rondom toezicht en controle.  
 
De instelling van een zogenoemde ‘andere commissie’ is de bevoegdheid van de raad, conform het 
bepaalde in artikel 84 van de Gemeentewet. De raad regelt daarbij de taken, de bevoegdheden, de 
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samenstelling en de werkwijze, waaronder de wijze waarop de leden van de raad inzage hebben in 
stukken waaromtrent door een raadscommissie geheimhouding is opgelegd.  
Artikel 84 bepaalt tevens dat een burgemeester en/of wethouder geen lid kan zijn van een ‘andere 
commissie’, en slechts aanwezig kunnen zijn als adviseur. Bij de samenstelling van een ‘andere 
commissie’ zorgt de raad, voor zover het de benoeming betreft van leden van de raad, voor een 
evenwichtige vertegenwoordiging van de in de raad vertegenwoordigde groeperingen. 
 

3 Beoogd effect 

Met het instellen van een auditcommissie wordt een afstemmingsplatform gecreëerd  en wordt de 
controlerende taak van de raad versterkt. Een auditcommissie zorgt ervoor dat de raad intensief 
en structureel geadviseerd wordt in zijn kaderstellende taken (aan de voorkant van het proces) en 
controlerende taken (toezicht op interne beheersing, bedrijfsvoering, financiële verslaglegging en 
accountantscontrole). 
 

4 Argumenten 

De auditcommissie kan optreden als aanspreekpunt en gesprekspartner van de accountant. De 
commissie houdt toezicht op de voortgang van de verbeteringen in de bedrijfsvoering en stemt de 
diverse onderzoeken van accountant en college op elkaar af. Daarnaast dient het als 
afstemmingsplatform tussen de accountant, de raad, de Rekenkamer, de portefeuillehouder 
financiën, de gemeentesecretaris en de concerncontroller.   
 
De auditcommissie fungeert als ‘ogen en oren’ van de gemeenteraad. Zij houdt toezicht op de 
uitvoering van de (financiële bedrijfsvoering) kaders door het college. De commissie vult een 
aantal essentiële verantwoordelijkheden van de gemeenteraad nader in. De commissie neemt de 
controlerende taak van de raad niet over, maar zorgt ervoor dat de raad deze taak beter kan 
uitvoeren door de besluitvorming van de raad voor te bereiden. 
 
Het voordeel van een auditcommissie is dat deskundigen op een apolitieke manier kijken hoe 
transparant de financiële sturing van en verantwoording aan de raad is. De auditcommissie kijkt 
niet alleen naar financiële aspecten, maar ook naar risico's in de bedrijfsvoering en de risico's in de 
omgeving van de gemeente.  
 
De auditcommissie zal bestaan uit minimaal vijf (burger)raadsleden en maximaal zoveel leden als 
er fracties zijn. Deze worden benoemd op voordracht van het presidium. De voorzitter van de 
auditcommissie wordt door de raad aangewezen en is altijd een raadslid vanwege het feit dat er in 
de raad teruggekoppeld moet kunnen worden van hetgeen in de auditcommissie is besproken.  
De vaste adviseurs van de auditcommissie bestaan uit de portefeuillehouder Financiën, de 
concerncontroller, de accountant en de gemeentesecretaris (dan wel een door de 
gemeentesecretaris aan te wijzen vervanger). De voorzitter van de Rekenkamercommissie kan als 
externe adviseur worden gevraagd. 
 

5 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

Geen. 
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6 Communicatie 

Na instelling van de auditcommissie, het vaststellen van de Verordening auditcommissie 
en de benoeming van leden in de auditcommissie, zal dit via de website van de gemeente en  
middels publicatie op overheid.nl kenbaar gemaakt worden.  
 

7 Financiën 

Het instellen van een Auditcommissie kan financiële gevolgen hebben, bijvoorbeeld 
commissievergoeding bij gebruikmaking van burgerraadsleden. Een burgerraadslid 
krijgt per bezochte vergadering een vergoeding van € 82,46. De hoogte van de kosten is dus 
afhankelijk van de keus voor de samenstelling. Als uitsluitend gekozen wordt voor een invulling 
door raadsleden dan heeft dat verder geen financiële consequenties.  
 

8 Evaluatie 

Geen. 
 

 

Het presidium, 

 

de griffier,   de voorzitter van het presidium, 

 

B.A.M. Rijsbergen  J.M. Hofman -Züter   

 

 
 


