Toelichting bij de verordening auditcommissie 2018
Artikel 1
De gemeentewet biedt in artikel 82 de mogelijkheid om een commissie van advies
aan de raad in te stellen. In dit artikel staat onder andere dat bij de instelling van
zo´n commissie de taken, de bevoegdheden, de samenstelling en de werkwijze
moeten worden geregeld. Middels deze verordening en het bijbehorende
raadsbesluit wordt hierin voorzien.
Artikel 2
Dit artikel regelt het minimum en maximum aantal leden, de samenstelling, de
wijze van benoeming van zowel de leden als de voorzitter, de zittingsperiode en het
secretarisschap van de auditcommissie.
Artikel 3
De auditcommissie heeft als algemene taak om overleg te voeren namens de raad
en te adviseren aan de raad over zaken die betrekken hebben op de
toezichthoudende en controlerende verantwoordelijkheden van de raad. Dit is
geregeld in lid 1 van dit artikel.
In lid 2 wordt aangegeven wat hier in ieder geval onder begrepen wordt.
Lid 3 regelt ten slotte dat de auditcommissie bevoegd is over deze onderdelen
advies uit te brengen aan de raad, indien gewenst met een ontwerp van een door de
raad te nemen besluit.
Artikel 4
Dit artikel regelt zaken als de (minimale) vergaderfrequentie en het minimum aantal
aanwezigen om de vergadering doorgang te laten vinden. Verder wordt in dit artikel
vastgelegd wanneer de oproepingen uiterlijk moeten worden verzonden, dat de
vergaderingen in principe besloten zijn en dat de commissie streeft naar
overeenstemming in haar adviezen aan de raad. Tot slot wordt in dit artikel
geregeld dat van iedere vergadering een beknopt verslag wordt gemaakt en dat de
verslagen openbaar zijn.

Artikel 5
De auditcommissie kan op grond van de Wet openbaarheid van bestuur
geheimhouding opleggen over stukken die in hun vergadering besproken worden.
Deze geheimhouding blijft gelden totdat de auditcommissie deze geheimhouding
opheft. Als de auditcommissie zich over stukken waarover zij geheimhouding heeft
opgelegd, tot de raad richt, blijft de geheimhouding gelden totdat de raad de
geheimhouding opheft.

