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Griffie

Onderwerp: Verorde ning Au ditcommissie 20L9

Leiderdorp

Leiderdorp, 2 september2019
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De raad van de gemeente Leiderdorp;

ge I eze n h et voo rstel va n, n r. Z/ L9/ 086936/ 167 326;

gezien het advies van het Politiek Forum van 30 september2019;

gelet op het bepaalde in artikel 82 en 84 van de Gemeentewet waarin is opgenomen dat de Raad

raadscommissies kan i nstellen;

gelet op artikel4 lid 3 van de Controleverordening en daarmee overwegendedat de gemeenteraad van

Leiderdorp een verordening auditcommisie dient te hebben;

besluit:

1. tot het instellen van een auditcommissie e n daarmee de werkgroep f inanciën op te heffen

2. de Verorde ni ng Auditcommissie 2019 Leiderdorp vast te stel le n.

Artikel 1. Definities

I n deze verordening wordt verstaan onder:

a. de accountant: de door de raad aangewezen accountant die belast is met de controle van de in

artikel 197 van de Gemeentewet bedoelde jaarrekening;

b. accountantsverklaring: de verklaringvan de accountant overde getrouwheid, rechtmatigheid

en wetmatigheid van de jaarrekening en overde verenigbaarheid van het jaarverslag met de

jaarrekening;

c. controleprotocol: het protocol waarin de raad de accou ntant nadere aanwijzin'gen geeft voor de

controle;
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d. controleverordening: de Verordeningvoorde controle op hetf inancieelbeheeren op de

inrichtingvan de financiële organisatievan de gemeente Leiderdorp, vastgesteld op 4 februari

20t3;

e. de adviseur: een van de doorde raad benoemde functionarissen, genoemd in artikel 3, 2e lid

van deze verordening;

f. de ambte lijke secretaris: de griffier of éé n door de griffier aangewezen medewerker van de

griffie, welke belast is met de ondersteuningvan de auditcommissie, genoemd in artikel 3, 3e

lid van deze verordening.

Artikel 2. Doel,taken en bevoegdheden

1. Het doelvan de auditcommissie is het versterken van de controlerendetaakvan de raad. Met

een auditcommissie wordt de raad intensief en structureelgeadviseerd in zijn kaderstellende

taken (aan de voorkantvan het proces) en controlerende taken (toezicht op interne beheensing

bed rijfsvoe ring, f i nanciële ve rs laglegi ng e n accou nta ntscontrol e).

2. De auditcommissie (artikel 84Gemeentewet) ondersteunt en adviseert de raad vanuit

f i nancieel -techn isch pe rspectief e n is apol itie k.

3. De auditcommissie is be last met de advisering aan e n overleg namens de raad over:

a. voorbereiden, selecteren, adviseren over benoeming accountant; evalueren van het

functioneren van de accountant;

b. eersteaanspreekpuntvoordeaccountantrichti ngderaadoverdeopzetenuitvoeringvan

de accou ntantscontrol e;

c. het voeren van pre-audit gespre kken en adviseren van de ge mee nteraad overde opdracht

aan de accountanU

d. de jaarlijkse voorbereiding van het doorde raad vast te ste lle n controleprotocol voor de

accou ntantscontrole;

e. het voeren van tech nisch ove rleg met de accou ntant over de jaarre kening en het rapport

van bevi nd ingen naar aan leid i ng van de jaarre ke n i ngcontrole;

f. het adviseren van de raad overde wijze van behandelingvan de rapportages van de

accountanU het adviseren van de raad over het jaarverslag en de programmajaarrekening,

mede aan de hand van de accou ntantsverklaring en het accou ntantsverslag. Op vaste

momenten in het jaaradviseert de auditcommissie de raad overde stukken die betrekking

he bben op de controle van de fi nanciële organisatie :
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o Het controleprotocol (najaar). Hierin worden de afspraken vastgelegd met de

accountant over de controle van het boekjaar.

o De bestuursrapportages (septemberen november). Deze rapportages informeren

de raad over belangrijke afwijkingen van de begrotingsafspraken;

o De jaarrekening (vastte stellen voor L5 julivan elk jaar), mede aan de hand van het

accountantsrapport. De rekening geeft antwoord op de vraag of de

begroti ngsafspraken zij n nagekomen.

g. gevraagd en ongevraagd adviseren oververbeteringvan de planningen control. Toezicht

houden op de kwaliteit van de financiële rapportages;

h. het advise ren van de raad over de u itvoering en de aan passingen van de verordeningen

gebaseerd op de arti kelen 212 en 213 en 213a Gemee ntewet;

i. onde rhoudt contact met de ingeste lde Rekenkamercommissie en dient indien nodig als

afstemmingsplatform overvoorgenomen onderzoeken van Rekenkamercommissie;

j. het bespreke n van onderzoeken van de Re kenkamercommissie en het opstellen van een

advies aan de raad overde afhandelingvan het onderzoek;

k. het voere n van afstemmingsoverleg over voorgenomen onderzoeken van de accountant e n

het college;

l. het adviseren van de raad overde verantwoordingvan de bijdragen fractieondersteuning.

4. De auditcommissie treedt niet in de onderscheiden bevoegdheden van raad en college en heeft

dus gee n besl u itvormende bevoegdheden.

5. De auditcommissie heeftgeen directeopdrachtgevende rol naarde externe accountant,

a nde re onde rzoe ksbu reaus of de ge meentel'rj ke organ isatie.

Artikel 3. Samenstelling en benoeming

1. De raad benoemt de lede n van de auditcommissie op voordracht van het presidium. Zowel

raadsleden als burgerraadsleden kunnen lid zijn van de auditcommissie.

2. De aud itcom missie bestaat uit minimaalvijf leden en maximaal zoveel leden als erf racties zijn

Perfractie kan één lid benoemd worden in de auditcommissie.

3. De raad wijst jaarlijks één van de leden van de auditcommissie aan als voorzitter voor de du u r

van één jaar.. De voorzitter is altijd een raadslid. De auditcommissiewijst één of meer

plaatsve rva ngende voorzitters aan.

4. De benoeminggeschiedtvoorde zittingsperiode, gelijkaan dievan de ledenvan de zittende

raad. Dit geldt eveneens voortussentijds benoemingen.
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5. De zittingsperiode van de leden eindigt in iedergeval aan het eind e van de zittingsperiode van

de raad of bij ontslag als lid van de raad.

6. De auditcommissie heeft een aantal vaste adviseurs, te weten: de portefeuillehouder Financiën,

de concerncontroller, de accountant en de gemeentesecretaris (dan wel een doorde

gemeentesecretaris aan te wijzen vervanger). De voorzittervan de Rekenkamercommissie kan

als externe adviseurworden gevraagd aan de vergaderingen van d e auditcommissie deel te

nemen.

7. Degriffier(ofzijnplaatsvervanger)issecretarisvandeauditcommissieenkaneveneensaande

be raadslagi ngen deelnemen.

8. De secretaris van de auditcommissie kan voor de inhoude lijke ondersteuning e n bijstand met

tusse nkomst van de gemee ntesecretaris een beroep doen op de ambtelijke organisatie.

9. De auditcommissie kan andere interne en exte rne adviseu rs ve rzoeke n de ve rgadering bij te

wonen en advies uitte brengen aan de auditcommissie.

10. Lede n va n de aud itcom m issie worde n bij afwezigheid n i et ve rvange n.

Artikel4. Voorzitter

1. De voorzitter draagt zorg voor het tijdig en periodiek bijeen roepen van de auditcommissie, het

leiden van de vergaderingen, het bewaken van de uitgangspunten en het bevorderen van een

h e I d e re bes lu itvo rmi n g over a u d i tco m m iss ieaa n gel egen h ed en.

2. De voorzitterwordt daarbij ondersteund doorde secretaris van de auditcommissie.

Artikel 5. Bevoegdheden auditcommissie

t. De auditcommissie is bevoegd aan de raad overde in artikel 2 genoemde onderwerpen

voorstellen uit te brengen voorzien van een advies overdoor de raad te nemen besluiten.

2. lnhetkadervandeuitoefeningvanhaarinartikel2bedoeldetakenisdeauditcommisie

bevoegd informatie in te winnen bij en te overleggen met het college, de gemeentelijke

Rekenkamercommissie en de accountant als bedoeld in artikelZ eerste lid, ondera.

3. De auditcommissie kan advies inwinnen bijeen extern deskundige.

4. Deauditcommissieisbevoegddehandelingenteverrichtendienodigzijnvoordewervingen

de selectie van of het beëindigen van de relatie met dan wel het ontslagvan de accountant als

bedoeld in artikel 2ondera.

5. De auditcommissie is bevoegd om leden van het college, leden van de gemeentel'rjke

Rekenkamercommissie, de accountant als bedoeld in artikel 2, eerste lid ondera., ambtenaren,
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be langhebbende e n deskundigen u it te nod ige n voor het ve rschaffe n va n i n I ichti ngen of het

deel neme n aan beraadslagingen.

6. lndie n de auditcommisie ambtenaren uitnodigt informeert zij het college hierover

Artikel 6. Vergaderingen en verslaglegging

1'. De auditcommissie kan een huishoude lijk reglement vaststellen. Dit wordt ter ke nnisna me

aangebode n aan de raad e n het college. Bij strijdigheid van bepalingen tusse n het huishoudelijk

regle ment en deze verordening, prevaleren de be palingen van deze ve rordening.

2. De auditcommissie vergaderttenminste twee maal perjaar, vergaderingen waarin de begroting

e n de jaarrekening worden behandeld om tot ee n advies aan de raad te komen. Voorts

vergadert de auditcommissie zoveel als zij nodig acht, ter besprekingvan procedurele en

inhoudelijke aspecten van de taken van de auditcommissie.

3. De agenda en de bijbehorende stukken worden gepubliceerd via de ge bruikelijke kanalen.

4. De vaste adviseu rs worde n voor e lke vergadering van de auditcommissie u itgenodigd.

5. De auditcommissie kan besluiten om te vergaderen zonderéén of meerdere adviseurs.

6. De vergade ringen van de auditcommissie zijn openbaar, tenzij de auditcom missie ande rs

bepaalt.

7. lndie n een vergadering n iet open baar is beslist d e auditcom missie ove r de openbaarmaking van

het in ee n vergadering besprokene en van stu kken die door de auditcommissie worden

behandeld.

8. Van iede re ve rgadering wordt een verslag gemaakt onderve rantwoordelijkheid van de

secretaris. Het verslag wordt vastgeste ld doorde auditcommissie en ter beschikking gesteld van

de raad, hetcollege en de directie van de gemeente.

9. Het vastgestelde verslag van niet open bare vergaderingen wordt ve rtrouwel'rjkter ken nis

gebrachtaan de raad en aan hetcollege.

Artikel 7. Geheimhouding

t. De auditcommissie kan omtrent de inhoud van de stukken en die aan haarworden voorgelegd -
en overhetgeen besproken is in de commissievergadering - geheimhoudingopleggen. De

geheimhouding wordt doorallen die van de stukken en van het besprokene in de audit

commissiekennis dragen, in acht genomen totdat de auditcommissie haaropheft.
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Artikel 8. lnformeren raad

1. De auditcommissie informeert de raad en het college over gemaakte afspraken met de

accountanten/of andereadviserendeledenen beoordeeltof hetwenselijkisde raad

tusse ntijds te informeren over bevindingen aangaande haarwe rkzaamheden.

2. Op verzoek van de raad geeft de voorzittervan de auditcommissie een toelichti ng i n de

gemeenteraad' Vertrouwelijke mededelingen worden in een besloten vergaderinggedaan

Artikel9. Onvoorzien

ln alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel over de toepassingvan de

verordening, beslist de auditcommissie op voorstelvan de voorzitter.

Artikel 10. Citeertitel en inwerkingtreding

Deze verordening kan worden aangehaald als de "Verordening auditcommissie gemeente Leiderdorp

2019" . De ve rorde n i ng treedt i n we rking op de dag na be ke nd ma ki ng.

Vastgesteld i n de openbare vergaderi ng van

de raad van Leiderdorp op 7 oktober2019,

Rijsbergen

de voorzitte r,

mevrouw L.M. Drie ssen-Jansen


