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aanwijzen drietal vertegenwoordigers uit de raad in de Auditcommissie

Aan de Raad,
Heerhugowaard, 9 maart2010

Beknopt voorstel
Bij raadsbesluit d.d. 22 februari 2005 is de Auditcommissie ingesteld. De Auditcommissie vergadert
2x per jaar. De taken van de Auditcommissie zijn als volgt samen te vatten:
contacten onderhouden tussen raad en accountant;
de taakopdracht van de accountant jaarlijks evalueren en zonodig voorstellen tot
bijstelling formuleren;
periodiek afstemmingsoverleg voeren met de accountant, twee vertegenwoordiger namens
de raad, een vertegenwoordiger van de rekenkamer(functie), de portefeuillehouder
Financien, de raadsgriffier, de gemeentesecretaris en de controller;
een voorbereidende rol vervullen waar het gaat om planningsvoorstellen en rapportages van
B&W aan de raad over doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoeken op grand van de
verordening ex artikel 213a Gemeentewet;
de commissie Middelen en de raad worden inhoudelijk geraadpleegd m.b.t. de jaarrekening.
In de Auditcommissie hebben twee vertegenwoordigers namens de raad zitting. Voor de
raadsperiode 2010-2014 hebben zich de volgende raadsleden zich kandidaat gesteld om zitting te
nemen, namens de raad, in de Auditcommissie: dhr. G.E. Oude Kotte (CDA), dhr. A. Harren (WD)
en mw. S. van der Werff (GroenLinks). Gelet op het feit dat de raad de opdrachtgever is van de
accountant, de raad een belangrijke controlerende taak heeft en het aantal raadszetels in deze
periode is uitgebreid tot 31 wordt voorgesteld het aantal vertegenwoordigers namens de raad in de
Auditcommissie uit te breiden tot drie en de drie hiervoor genoemde kandidaten per 1 juni 2010 aan
te wijzen om namens de raad zitting te nemen in de Auditcommissie.
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de Raad van de gemeente Heerhugowaard;
gelezen het voorstel van het Raadsconvent d.d. 11 mei 2010;

b e s I u i t:
1. de vertegenwoordiging van de raad in de Auditcommissie met ingang van 1 juni 2010 uit te
breiden tot 3 raadsleden namens de raad;
2. gelet op het onder 1. gestelde de volgende raadsleden aan te wijzen om met ingang van 1
juni 2010, gedurende de raadsperiode 2010-2014, namens de raad zitting te nemen in de
Auditcommissie: mw. Van der werff, dhr. Oude Kotte en dhr. Harren.

Heerhugowaard, 25 mei 2010
De Raad voomoemd,

