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Onderwerp

Initiatiefvoorstel benoeming leden en plaatsvervangende leden auditcommissie.

Voorstel

Kennis te nemen van het initiatiefvoorstel van het FVO om leden en plaatsvervangende
leden van de auditcommissie gemeente Weeft te benoemen.

Inleiding

Bij besluit van 25 februari 2015 heeft de raad de Verordening auditcommissie gemeente
Weert vastgesteld. Op grond van deze verordening benoemt de raad de leden van de
commissie. De commissie bestaat uit raadsleden dan wel door de raad benoemde
commissieleden-niet-raadsleden. Per fractie kan één lid en één plaatsvervangend lid
worden benoemd in de commissie. Hiervan is maximaal één persoon commissielid-niet-
raadslid. De commissie wijst uit haar midden de voorzitter en een of meer
plaatsvervangende voorzitters aan.

Beoogd effect/doel

De commissie heeft als doel de raad te adviseren over zijn kaderstellende en
controlerende rol ten aanzien van de gemeentefinanciën. De auditcommissie is in de
eerste plaats adviseur van de raad, met tevens een adviesrol naar het college als het gaat
om de informatievoorziening en meer specifiek de verantwoording. De commissie houdt
zich in het bijzonder bezig met de wijze waarop de raad sturing geeft en met de
verantwoording door het college van haar activiteiten en prestaties. Er wordt vooral
toegezien op de kwaliteit van de financiële processen, de kwaliteit van de
informatievoorziening, de kwaliteit van de werkzaamheden van de controlerende
accountant en de afstemming van interne en externe financiële en
bed rijfsvoerin gonderzoeken.
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commissieleden presentiegeld voor bijgewoonde vergaderingen van de auditcommissie.
Het presentiegeld bedraagt per 1 januari 2018 € 79,91 bruto per bijgewoonde
vergadering. Op basis van voorliggend voorstel worden enkel raadsleden benoemd.

Uitvoering/evaluatie

Niet van toepassing

Com mu n icatie/ participatie

Op de website ¿al worderr vernreld welke raadsleden zijn benoemd tot lid respectievelijk
plaatsvervangend lid van de auditcommissie.

De leden en plaatsvervangende leden van de auditcommissie worden elke raadsperiode
opnieuw door de raad benoemd. De fracties hebben daarvoor te benoemen personen
aangedragen.
Thans is nog niet bekend of de raad besluit tot het toestaan van commissieleden-niet-
raadsleden. Mocht dat het geval zijrr, darr kan cle Lrerrrerrsirlg vdrì de ¿uditcotntnissie nog
wijzigen.
Vanwege het onderzoek van de jaarrekening is het noodzakelijk de leden en
plaatsvervangende leden van de auditcommissie nu reeds te benoemen, vooruitlopend op
de raadsbesluitvorming over de vergaderstructuur.

Kanttekeningen en risico's

Geen

Financiële, personele en juridische gevolgen

Voor zover de (plv.) leden van de auditcommissie raadsleden zijn, zijn er geen financiële
gevolgen; zij krijgen geen extra vergoeding bovenop hun raadsvergoeding en
onkostenvergoeding. Voor zover de (plv.) leden commissielid-niet-raadslid zijn, zijn er wel
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