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Aan de leden van de raad, 

 

Inleiding 

Sinds 2003 beschikt de gemeenteraad over een audit committee (AC). Daarbij zijn er vanaf 

het begin twee doelstellingen geformuleerd: het adequaat aansturen van de accountant 

namens de raad en het goed afstemmen van de verschillende onderzoeken die worden 

uitgevoerd door het College van B&W (doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoeken), 

door de Rekenkamercommissie en eventueel door de accountant in opdracht van college en 

raad.  

 

Langzaamaan heeft het AC zich ontwikkeld tot een technische, specialistische commissie die 

onafhankelijk de raad van tijd tot tijd van adviezen voorziet. Daarbij richt de aandacht zich, 

naast de genoemde doelstellingen, op financiële onderwerpen en bedrijfsvoerings-

onderwerpen. De planning&control-cyclus en de daarmee samenhangende documenten 

maken daar een belangrijk deel van uit. De commissie bestaat uit raadsleden en adviseurs (de 

accountant (op dit moment EY) en de griffier), uit gesprekspartners (de wethouder van 

financiën en de concerncontroller) en uit ondersteuning (plv. griffier als secretaris). Deze 

personen zijn over het algemeen ook bij de (besloten) vergaderingen aanwezig. Het audit 

committee brengt, gevraagd en ongevraagd, adviezen uit aan de raad en vergadert ongeveer 

zes keer per jaar. In het recente verleden heeft de raad meermalen gebruik gemaakt van de 

adviezen van het AC.  

 

Met dit memo wil het AC een aantal aandachtspunten meegeven aan de nieuwe raad, zodat 

een nieuw samengesteld audit committee straks een goede start kan maken, niet opnieuw het 

wiel hoeft uit te vinden en voort kan bouwen op wat er al tot stand is gebracht. Daarbij gaat 

het om inhoudelijke onderwerpen, maar ook om aandachtspunten die te maken hebben met 

het invullen van de eigen rol en taken als raadslid in het audit committee. 

 

Werkzaamheden van het AC 

In de afgelopen jaren heeft het AC zich beziggehouden met diverse onderwerpen. Daarbij 

ging het om discussies over de vorm van de P&C-cyclus, de vergaderstukken die daarbij 

horen, de voorspelbaarheid van het rekeningresultaat in de voortgangsrapportages, treasury 

en risicomanagement. Ook werd er op eigen initiatief of op verzoek van de raad op de 

actualiteit ingesprongen, bijvoorbeeld bij de problemen met de invoering van het nieuwe 

gemeentebrede financiële systeem Da Finci en bij de problemen rond de verzelfstandiging 

van het openbaar onderwijs. Ook is samen met de accountant een expert meeting 
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georganiseerd voor de raad naar aanleiding van landelijke wetswijzigingen rond de wet HOF 

(houdbare overheidsfinanciën) en het schatkistbankieren. Ook is er veel tijd gestoken in de 

goede aansturing van de accountant, met als doel de werkzaamheden van de accountant meer 

aan te laten sluiten bij en te richten naar de behoeften van de raad. Het audit committee heeft 

veel nagedacht over de invulling van de eigen rol, taak en positie en de wijze van 

communiceren met de raad. Om de rol en positie van het Audit Committee duidelijker vast te 

leggen, is er in 2013 een verordening op het AC opgesteld die door de raad is vastgesteld.  

 

Het audit committee heeft de afgelopen jaren veelvuldig gesproken over de Planning & 

Controlcyclus, en dan niet alleen over de bijbehorende stukken, maar ook over de wijze van 

behandeling van de gemeenterekening en de –begroting. De inzet daarbij was om de stukken 

verder te verduidelijken en een zodanige bespreking van de stukken na te streven dat de 

politieke discussie daarbij zo goed mogelijk gevoerd kan worden. Langzaamaan is daar een 

zekere consensus in gevonden, maar het AC evalueert wel elke keer de wijze van 

behandeling van de begroting (in november) en de rekening (in mei).   

 

Wat de inhoud van de documenten betreft is het zo dat de begroting vanaf 2015 en vooral 

daarna flink op de kop gaat. Daarmee sluit de nieuwe begroting niet alleen beter aan bij de 

nieuwe organisatiestructuur, maar is het streven om de begroting nog beter aan te laten 

sluiten bij wat de raadsleden graag willen. Het audit committee zal de komende tijd nauw 

betrokken worden bij dit proces. Ook in het land is er veel aandacht voor de begroting en met 

name nieuwe vormen van presentatie ervan. In Eindhoven is de begroting 2014 in de vorm 

van een app uitgegeven, dat biedt veel mogelijkheden om ‘door te klikken’ en veel informatie 

op verschillende niveaus te geven. Raadsleden kunnen dan zelf per onderwerp bepalen hoe 

ver ze willen doorklikken.  

 

Aansturing accountant 

De accountant wordt aangesteld en benoemd door de raad, waarbij de accountant de raad 

helpt om zijn controlerende (en ook kaderstellende) rol waar te kunnen maken. Het audit 

committee heeft een belangrijke rol bij het aansturen van de accountant namens de raad. De 

accountant presenteert elk jaar een dienstverleningsplan waarin hij aangeeft hoe hij de 

(wettelijk verplichte) controle op de jaarrekening wil gaan uitvoeren. Daarin worden ook de 

zogenaamde controletoleranties opgenomen die door de raad worden bepaald. Hiermee 

bepaalt de raad in feite de ‘zwaarte’ van de rechtmatigheidscontrole. Gedurende het jaar 

hanteert de accountant twee rapportagemomenten: in november bespreekt het  audit 

committee de managementletter interim controle (gericht op de kwaliteit van de 

bedrijfsvoering en opzet en werking van de beheersmaatregelen voor het waarborgen van 

rechtmatig financieel beheer) en geeft indien gewenst daarop een reactie richting de raad. In 

mei bespreekt het audit committee de rapportage van de accountant bij de jaarrekening, die 

(als daar aanleiding toe is) een goedkeurende verklaring bij de jaarrekening bevat. Ook bij 

deze rapportage kan het audit committee een reactie in de richting van de raad geven. Met die 

reacties worden in de regel enkele in de ogen van het AC belangrijke punten uit de 

accountantsrapporten benadrukt en eventueel nader toegelicht.  

 

Na afloop van het controlejaar stelt de accountant op basis van het dienstverleningsplan een 

evaluatie op. Daarmee kan het AC nagaan of de gemaakte afspraken zijn nagekomen en of er 

aanleiding is voor wijzigingen in de dienstverlening door de accountant.   

 

Naast het werk voor de raad voert de accountant in enkele gevallen ook werkzaamheden uit 

voor het college van B&W. Het gaat dan om adviezen op specifieke onderdelen (bijvoorbeeld 
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ten aanzien van Meerstad, andere grondexploitaties of het subsidieproces). Zoals in de 

controleverordening is vastgelegd, wordt de raad in de vorm van het audit committee over 

deze extra klussen geïnformeerd.  

 

In juni 2016, na afloop van het controlejaar 2015, loopt het contract met de huidige 

accountant af. Voor die tijd zal er een Europese aanbesteding plaatsvinden waarbij 

vanzelfsprekend de leden van het AC nauw betrokken worden. Dan gaat het om het bepalen 

van beoordelingscriteria en het beoordelen van de binnengekomen offertes. In het op te 

stellen bestek en programma van eisen kan het AC voorwaarden opnemen, op basis waarvan 

de offertes worden beoordeeld. De komende tijd krijgt het audit committee hier volop mee te 

maken.    

Functieprofielen voorzitter en leden audit committee 

Het audit committee vindt dat er de afgelopen tijd veel is bereikt en zou graag zien dat de 

ondersteuning van het audit committee aan de raad in de nieuwe raadsperiode wordt 

voortgezet. Het ziet ernaar uit dat er in ieder geval voor een deel nieuwe raadsleden in het 

audit committee zullen worden benoemd. Om u een indruk te geven van wat er van de leden 

in het AC wordt verwacht, wordt hieronder kort ingegaan op de taken van de voorzitter en de 

leden van het audit committee. 

 

De voorzitter heeft een eigen rol bij het leiden van de vergaderingen en bereidt samen met de 

secretaris van het AC (de plv. griffier) de vergaderingen voor (opstellen van de agenda, evt. 

overleg met andere betrokkenen zoals de accountant, wethouder en concerncontroller). Enige 

kennis van zaken hierbij is wel van belang. Het gaat dan om kennis van de rol, positie en 

werkzaamheden van de accountant, de (totstandkoming van) de Planning&Controlcyclus, 

gemeentelijke bedrijfsvoeringsaspecten en onderwerpen zoals risicomanagement. Het gaat 

erom datgene wat in het AC wordt besproken op goede wijze te vertalen naar de raad, zodat 

de raad vanuit zijn politieke rol daarmee aan de slag kan en afgewogen besluiten kan nemen. 

De voorzitter dient het belang van de raad in het vizier te houden en ook uit te dragen. 

Belangrijk is te weten dat de accountant door de raad wordt benoemd en dus in principe ‘van 

de raad’ is. De urenbesteding van de voorzitter zit dus niet alleen in de zes vergaderingen per 

jaar, maar ook in de gedegen voorbereiding van de vergadering en het leveren van een 

bijdrage bij de afhandeling van wat er in het audit committee is besproken. (bijv. het kritisch 

meelezen bij de adviezen aan de raad die door de secretaris worden opgesteld, het lezen van 

de stukken, het meedenken over de vorm, rolopvatting en functioneren van het audit 

committee). Verder is hij een leidende factor in het verder door ontwikkelen van het audit 

committee en het uitzetten van de koers daarbij.  

Voor de raadsleden in het audit committee geldt deels hetzelfde. Zij zullen als lid steeds het 

belang van de raad in het vizier moeten houden en de accountant en ook het college daarop 

aanspreken. Goed is om daarbij te bedenken dat de leden er niet in eerste instantie namens 

hun fractie zitten, maar namens de raad als geheel.  Enige commitment is zeker gewenst. Een 

goede voorbereiding van de vergaderingen hoort daar ook bij. Dat betekent ook wat voor de 

tijdbesteding, niet alleen zes keer per jaar anderhalf uur vergaderen, maar ook een goede 

voorbereiding met als doel input te leveren voor de discussie tijdens de bijeenkomsten. Ook 

bij de inhoudelijke voorbereiding van bijeenkomsten kunnen raadsleden een rol spelen.   

Tot slot 

Mocht u naar aanleiding van dit memo nog vragen hebben, dan is het uiteraard altijd mogelijk 

contact op te nemen met de griffie.  


