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Voorgesteld besluit

De raad van de gemeente Bloemendaai; 

Bijeen op 30 maart 2022,

besluit:

drie van de vier kandidaten (de heer Van Tienhoven, de heer Verheij, de heer Bruggeman,
mevrouw Faas) te benoemen als lid van de auditcommissie voor de duur van de raadsperiode,

áUr. vľlíŵalaoï/eo dhr.Ma.Viy. en dhr SruĵĵtíWAńj :eJaengémēĵ^\s lid van de

auditcommissie.

de voorzitter de griffier

Besluit raad: 
Stemmen voor: 
Stemmen tegen: 
Afwezig:

Vopf



Inleiding

De gemeenteraad kent een auditcommissie. De auditcommissie bestaat uit drie raadsleden/ 
duocommissieleden.

De auditcommissie heeft als taak:
1. De auditcommissie bevordert de afstemming van diverse onderzoeken en controles die 

ingevolge de artikelen 182, 213 en 213a van de Gemeentewet worden uitgevoerd en 
adviseert hierover aan de raad.

2. De auditcommissie overlegt met de accountant over de controles en rapportages die deze 
uitbrengt ten behoeve van de raad en adviseert hierover aan de raad.

3. .De auditcommissie adviseert de raad over:
a. het programma van eisen voor de aanbesteding van de accountantscontrole;
b. De selectie van de accountant.

4. De auditcommissie overlegt met de accountant over de opdrachtformulering voor de controle 
van de jaarrekening, met name voor wat betreft de volgende onderwerpen:

a. goedkeurings- en rapporteringstoleranties;
b. het normenkader;
c. door de raad te verstrekken aanvullende opdrachten;
d. de wijze van rapporteren door de accountant waaronder frequentie en inrichting;
e. post- en prioriteiten van de raad aangaande de controle van de jaarstukken.

De auditcommissie adviseert hierover aan de raad.

5. De auditcommissie evalueert met de accountant of de uitvoering van de controle van de 
jaarrekening overeenkomstig de opdracht heeft plaatsgevonden.

6. De raad kan de auditcommissie aanwijzingen en opdrachten geven voor de uitoefening van 
haar taken en bevoegdheden

Kandidaten

Er hebben zich 4 kandidaten aangemeld: de heer Van Tienhoven, de heerVerheij, de heer Bruggeman 
en mevrouw Faas. Uit hun midden zullen 3 kandidaten gekozen moeten worden.
Middels stembriefjes zullen de leden verkozen worden.
De uitslag van de stemming luidt:

De uitslag van de stemming luidt:
De heer van Tienhoven:
De heerVerheij:
De heer Bruggeman:
Mevrouw Faas:

Bijlage:

Verordening Instelling Auditcommissie (zie HIER)


