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ONDERWERP 

 
Instellen van een auditcommissie. 
 

VOORSTEL COLLEGE 
 
1. In te stellen een auditcommissie. 
2. Te benoemen tot lid resp. plv. lid van de auditcommissie: 
WL: M. van den Heuvel (lid) en L. Kusters (plv. lid); 
VVD: W. van Eijk (lid) en J. Cardinaal (plv. lid); 
SP: B. Peterse (lid) en J. Goubet (plv. lid); 
CDA: H. Stribos (lid) en P. Sijben (plv. lid); 
PvdA: L. Heuvelmans (lid) en I. Beenders (plv. lid); 
D66: F. Werps (lid) en M. Stokbroeks (plv. lid). 
3. Vast te stellen de verordening auditcommissie gemeente Weert. 
4. Op te heffen het Breed Financieel Overleg. 
5. Op te heffen de Commissie Onderzoek Jaarrekening. 
6. In te trekken de Verordening commissie onderzoek jaarrekening 2010. 
7. Te besluiten dat commissieleden-niet-raadsleden die lid of plaatsvervangend lid van de 
auditcommissie zijn presentiegeld ontvangen voor elke bijgewoonde vergadering van de 
auditcommissie (in de zin van artikel 84 Gemeentewet). 
 

AANLEIDING EN DOELSTELLING 
  
De oprichting van een auditcommissie vindt zijn oorsprong in de motie “instellen auditcommissie” 
(motie V.M.8) die in de raadsvergadering van 12 november 2014 is aangenomen door de 
gemeenteraad. Daarin heeft de raad het college opgedragen om een voorstel tot instelling van een 
auditcommissie voor te leggen zodat de controlerende taak van de raad wordt versterkt en de 
informatievoorziening naar de raad wordt verbeterd. De auditcommissie adviseert over en bereidt 
de besluitvorming in de raad voor op het gebied van de kaderstelling en controle inzake de 
gemeentefinanciën.  
 

PROBLEEMSTELLING 
 
Op dit moment bestaan in de gemeente Weert een Commissie Onderzoek Jaarrekening, die 
uitsluitend de controle van de gemeentelijke jaarrekening als taak heeft en daartoe slechts 
eenmaal per jaar bijeen komt, alsmede een Breed Financieel Overleg, waarin financiële en 
financieel-organisatorische zaken worden besproken, maar waarvan de status vanaf het begin ter 
discussie heeft gestaan. De overige zaken komen, uitsluitend waar het concrete voorstellen aan de 
raad betreft, in de raadscommissie Bedrijfsvoering-Inwoners aan de orde. De raad ontbeert op dit 
moment een overlegplatform waarin aan de voorkant van besluitvormingsprocessen sturing kan 
worden gegeven en waarmee op regelmatige basis contacten met de gemeentelijke accountant 
kunnen plaatsvinden.  
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OPLOSSINGSRICHTINGEN 
 
Een auditcommissie kan in belangrijke mate bijdragen aan verbeterde communicatie tussen raad, 
college, accountant, rekenkamer en afdeling financiën. Kortom tussen de raad en hen die door 
middel van onderzoek, analyse en rapportage de raad ondersteunen bij het vaststellen van 
(financiële) kaders en het uitoefenen van haar controlerende taak. 
 
In het bedrijfsleven is de instelling van een auditcommissie als onderdeel van de werkzaamheden 
van een Raad van Commissarissen bij grotere (beursgenoteerde) bedrijven gebruikelijk. Dergelijke 
commissies zien vooral toe op de kwaliteit van de financiële processen, de kwaliteit van de 
informatievoorziening, de kwaliteit van de werkzaamheden van de controlerende accountant en de 
afstemming van interne en externe financiële en bedrijfsvoeringonderzoeken. Analoog daaraan is 
intussen in verschillende gemeenten ervaring opgedaan met auditcommissies. Daar blijkt dat die 
een goede bijdrage aan communicatie, kwaliteitsbewaking en afstemming kunnen leveren. 
 
Een auditcommissie kan de raad intensiever en structureler adviseren in zijn kaderstellende taken 
(aan de voorkant van het proces) en controlerende taken (toezicht op interne beheersing, 
bedrijfsvoering, financiële verslaglegging en accountantscontrole) dan het huidige BFO en de 
Commissie Onderzoek Jaarrekening. De taken en bevoegdheden van het Breed Financieel Overleg 
en de Commissie Onderzoek Jaarrekening zijn onderdeel geworden van de Verordening 
auditcommissie gemeente Weert. Dit maakt dat bij het instellen van de auditcommissie deze twee 
gremia overbodig worden. Het voorstel is het Breed Financieel Overleg en de Commissie Onderzoek 
Jaarrekening op te heffen. 
 
Conform het bepaalde in de Gemeente wet (artikel 84) regelt de raad de taken, de bevoegdheden, 
de samenstelling en de werkwijze van de auditcommissie. De raad legt deze afspraken vast in een 
verordening. In de Verordening op de auditcommissie gemeente Weert zijn de doelstelling, taken 
en bevoegdheden, samenstelling en werkwijze van de auditcommissie van de gemeente Weert 
vastgelegd. Nadrukkelijk wordt hierbij vermeld dat de verordening is bedoeld als een groeimodel. 
Omdat de gemeente Weert nog geen ervaring heeft met een auditcommissie zal de verordening 
gaandeweg worden aangepast aan de praktijk.  
 
Voorgesteld wordt de in het dictum genoemde raadsleden dan wel door de raad benoemde 
commissieleden-niet-raadsleden te benoemen als lid of vervangend lid van de auditcommissie. 
 

FINANCIËLE GEVOLGEN 
 
Voor zover de (plv.) leden van de auditcommissie raadsleden zijn, zijn er geen financiële gevolgen; 
zij krijgen geen extra vergoeding bovenop hun raadsvergoeding en onkostenvergoeding. Voor 
zover de (plv.) leden commissielid-niet-raadslid zijn, zijn er wel financiële gevolgen. Zij ontvangen 
immers ingevolge het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden presentiegeld voor 
bijgewoonde vergaderingen van de auditcommissie. Het presentiegeld bedraagt per 1 januari 2015 
€ 75,05 bruto per bijgewoonde vergadering.  
 

COMMUNICATIE 
 
Uw besluiten tot vaststelling van de nieuwe verordening en tot intrekking van de Verordening 
Commissie Onderzoek Jaarrekening worden ingevolge artikel 139 van de Gemeentewet op de 
gebruikelijke wijze bekend gemaakt, namelijk door plaatsing in het gemeenteblad, in de Centrale 
Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR) en de Gemeenschappelijke Voorziening 
Overheidspublicaties (GVOP) alsmede terinzagelegging in het stadhuis.  
 
De nieuwe verordening treedt in werking op de dag volgende op die van de bekendmaking van het 
besluit.  
 
De benoemde leden en plaatsvervangende leden van de auditcommissie ontvangen bericht van hun 
benoeming.  
 

EVALUATIE 
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Niet van toepassing. 
 

ADVIES RAADSCOMMISSIE 
 
 
Bedrijfsvoering 
en inwoners 
(BV-IW) 

Het advies van de raadscommissie Bedrijfsvoering en inwoners (BV-IW) is: 
 

   
 

 
 
Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Weert, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
M.H.F. Knaapen A.A.M.M. Heijmans 



 

 

 
 
 

 

 
Nummer raadsvoorstel: RAD-001066 

RAADSBESLUIT 
 
 
De raad van de gemeente Weert, 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van  20 januari 2015; 
 
 
 

b e s l u i t : 
 
1. In te stellen een auditcommissie. 
2. Te benoemen tot lid resp. plv. lid van de auditcommissie: 
WL: M. van den Heuvel (lid) en L. Kusters (plv. lid); 
VVD: W. van Eijk (lid) en J. Cardinaal (plv. lid); 
SP: B. Peterse (lid) en J. Goubet (plv. lid); 
CDA: H. Stribos (lid) en P. Sijben (plv. lid); 
PvdA: L. Heuvelmans (lid) en I. Beenders (plv. lid); 
D66: F. Werps (lid) en M. Stokbroeks (plv. lid). 
3. Vast te stellen de verordening auditcommissie gemeente Weert. 
4. Op te heffen het Breed Financieel Overleg. 
5. Op te heffen de Commissie Onderzoek Jaarrekening. 
6. In te trekken de Verordening commissie onderzoek jaarrekening 2010. 
7. Te besluiten dat commissieleden-niet-raadsleden die lid of plaatsvervangend lid van de 
auditcommissie zijn presentiegeld ontvangen voor elke bijgewoonde vergadering van de 
auditcommissie (in de zin van artikel 84 Gemeentewet). 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van  25 februari 2015. 
 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
M.H.R.M. Wolfs-Corten A.A.M.M. Heijmans 
 
 
 


