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Onderwerp: Vaststellen Verordening op de auditcommissie van de gemeente Oudewater 2020 

 

 
 
De raad besluit: 
 
De 'Verordening op de auditcommissie van de gemeente Oudewater 2020' vast te stellen. 
 
 

Inleiding:  

Op 29 oktober 2009 heeft de gemeenteraad van Oudewater de 'Verordening op de auditcommissie 
van de gemeente Oudewater' vastgesteld. In deze verordening wordt de werkwijze van de 
auditcommissie geregeld. 
 
Na ruim tien jaar is de tekst van deze verordening tegen het licht gehouden en geconstateerd dat 
enkele aanpassingen benodigd zijn. Zo klopt bijvoorbeeld de verwijzing naar de Controleverordening 
niet meer, omdat in 2019 een nieuwe Controleverordening door de gemeenteraad is vastgesteld. 
Daarom wordt een nieuwe verordening aan u voorgelegd. 

De bevoegdheid van de raad komt voort  ui t  de volgende wet -  en/of 
regelgeving: 

Artikelen 82 en 213 van de Gemeentewet. 

Beoogd effect: 

Een nieuwe versie van de 'Verordening op de auditcommissie van de gemeente Oudewater', op 
basis waarvan de auditcommissie de komende jaren haar werkzaamheden kan uitvoeren.  

Argumenten: 
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De huidige verordening op de auditcommissie is aan vernieuwing toe. Hiervoor geldt een aantal 
redenen: 
 
- Verwijzingen in de huidige verordening naar artikelen uit de Controleverordening kloppen niet 
meer, aangezien in 2019 een nieuwe Controleverordening is vastgesteld door de gemeenteraad. 
- In de huidige verordening ontbreekt artikel 5. In de nieuwe verordening is wel een consistente 
nummering aangehouden. 
- De nieuwe verordening is helder over de status van vergaderingen en besluitenlijsten: 
vergaderingen worden besloten gehouden, maar besluitenlijsten zijn openbaar. Dit laatste tenzij 
geheimhouding wordt opgelegd door de auditcommissie. 

Kanttekeningen: 

Indien de gemeenteraad de nieuwe verordening niet aanneemt, zal de auditcommissie blijven 
werken conform de huidige verordening. 

Financiën: 

Met dit raadsvoorstel zijn geen financiële consequenties gemoeid. 

Uitvoering: 

De nieuwe verordening geldt op de dag na publicatie hiervan. 

Communicatie: 

Niet van toepassing. 

Samenhang met eerdere besluitvorming: 

Niet van toepassing. 

Bijlagen: 

- Concept raadsbesluit 
- Complete tekst 
- Verordening op de auditcommissie uit 2009 

<SET:ONDVLG;Tempel_W;Verhoeve_P;0> 
De indiener:  Auditcommissie 
 
De secretaris, De voorzitter,   

mr. A. van der Lugt J. Broere 
 


