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Onderwerp

Onderzoek Jaarstukken 2017

Voorstel

1. Kennis te nemen van het verslag van de auditcommissie inzake het onderzoek van
de jaarstukken over 20L7, gehouden op 18 juni 2018.

2. De antwoorden van uw college op de vragen van de auditcommissie vast te
stellen.

Inleiding

N.V.T

Beoogd effect/doel

De gemeenteraad vooraf schriftelijk informeren over de bevindingen van de
auditcommissie en de reactie van het college er op zodat de gemeenteraad dit kan
betrekken in hun beraadslagingen van 5 juli 2018.

Argumenten

De auditcommissie heeft op maandag 18 juni 2018 de Jaarstukken 2OL7 op de
gebruikelijke wijze onderzocht. Het verslag van bevindingen van dit onderzoek treft u
hierbij aan.
Voorgesteld wordt om kennis te nemen van dit verslag.

Door de afdelingen is het concept-antwoord van uw college op de vragen van de
auditcommissie opgesteld. Dit is bijgevoegd. Voorgesteld wordt in te stemmen met de
antwoorden.
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De vaststelling van de Jaarstukken 2OI7 is geagendeerd voor de raadsvergadering van 5
juli 2018.

Kanttekenlngen en rlslco's

Normaliter maakt het verslag van de auditcommissie en de reactie van het college erop al
onderdeel uit van de stukken die voor de behandeling in de raadscommissie beschikbaar
worden gesteld. Vanwege de aangepaste procedure rondom de laarstukken 2017, is dit
niet mogelijk gebleken.

Financiële, personele en juridische gevolgen

N.V.T.

Uitvoering/evaluatie

N.V.T.

Gommunicatie/ partici patie

N.V.T.

Overleg gevoerd met

Intern:

Alle vakafdelingen.

Extern:

Bijlagen:

Verslag onderzoek auditcommissie 18 juni 2018 met 2 bijlagen
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