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 De r'aH vàa de Kemeente Oudew-r;
 gçlezen het voop'tel van dç griffier;
 gçlet op artikel 82 vàn de Gemeentewd en de (boàîole|œprdm|ng ex artikçl 213 v| dç
 Chzrn eentevzeq
 Gsmssnte Ouhwater
 B E S L U I àr:
 vast te stellen de Verouenixg op de audil|mm|ie gemeente Oltdewatèr
 Ardkel 1 Bekès||ngen
 In deze |roM|ng.wozt &'ms| ond|r:
 |mn rnijsie: |e a||itc|||gi|;
 a. te
 b. raad: de œnwentemad van Oudewater;
 ç. aççvxn-nt: de door de rapd benoemde accptmtant a.ls |doold in artikel 1 onder a. van de
 Conaloe|r||g gemenp Otzdewator 20|+
 'd. conèolep|toaol: een protocol waarin de raad de accotmtént nadere |Wijzinyen je over zjn
 ! '
 contro e;
 e. conkolevero|çeg: Cvn|l||rordenî| gemepnto Ottdewapr 2904.
 Ariikel 2 rzzv-//|p
 Er is een commissie die door de r|d Fordt Kgemld en wtlrdt aangeduid al| audi|ommissiè.
 v|rti|el | ||e|tel|| e| ||zt|e||
 1. I)e c|||isyie |s|t |ît r|i|inlazl drle raa|slç|e| er|ùf ||ru|l|e|. rna|i|| één li| |r fractie.
 Iedere Octiç is in prirtcil)| met é'in 'lld in de cotnmissio ve|çg|nw||i|d. Bj afwezi|eld m|g
 dit lid worden vervangkn tloor en p|kke||gend lid uit dezelfde fractim
 2. De raad benoemt de teden van de oommissie enhtm plnn|svew|gqo.
 3. De commissie benoemt uà haar midden e.qn vooczitter en |n pl|tgv-|gend Yœrzitter.
 4. Indien döor een vxcatt;rù het amztal leden ohd|r hùt in hut eeste Iid |tloemdy minilhtlrN is
 gekemeàa voorziet deraad onvètwjld in dè ontstàne vatature.
 5. De sitrém' m' (of zin p||vew|ger) is secretaris van de oommioie en kan eveneens aan de
 bq||l|lgen deelnemen.
 6. De exjrxmzissiù heeft een vastq adviseur in de pesoon van de |||cohto|e.
 7. De commissie kan andere iùternt en externe adviseurs verzoeken de vérgadehng bj te,ivpnen en
 advie: uit t| brengen aan de cœmnir,sie zmls d| accpomLtxl de e m|èeu|lehp|er fm|ciën, doE
 gçmoentos|œis of een ve|og4nwoordig4r vau de xkenko|rceei|ie.
 A|ke.I 4 Z|invdùur
 1 . De zi|jsp|ode van de lqden ei|digt in iedzr geval aan het einde vatl de Zqhgspahode van de
 raxl of bp (mtslaç. als lid van de 1-aad elv'tjf fontm.
 2. D: ràad kan een llèl Yséentijds ontslaan.
 3. Een lid lçan te allen tijde ontslag nemen.
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Artikel 6 Tàken en |oekdkeden
 1. De commissi| adviseert de raad ove,r het pro|amma van eisen vöor de |besiedin| van dé
 acco||œ|îolo, mqls bepaald in arljkyl 29 tweede Iid, vap de cjmtrolç|||lg.
 2. De c.olmnbàie vöert hd Tviùdiek (|fœ=lcëlovqrl| met de aecoutl|t Dâls |pnqlzl in
 k ' ' ''' ' '''' ' .
 arùkel 4 derde lid, vau de conkùlevero||hg Het oveflç, betreft eon Fstemming omtrent de
 specifiekû inwpling van de contmleo|ht.
 3. De oommis|ie legt de raad en açlviees t|r b|lu|o|ing yoor o#kr het conûolepro|l voor de
 aècx.lml|t Dit advies is het retsultaat van hd in hckt tweede Iid omsclltwen overlep
 4. De cpmmissie lyesprwld mût de açmllmtant zijp vqrsl|g van bevindlgen ever de controle vqa dç
 jgarreken|g.
 5. I)e connna |siè vervaardi| na o|tvaq|st en besprekùnj vah het |ersk|g van bev|d|g| van de
 E
 |cûuntant taccountan||lvl, een advies te besluiwo|lg aan de 1.aàd. Dit advies is de
 Feer|lag van e'en çigen onlkl'zx|k op hœfdlijnen van de cozlmir.sie vqn de j|keninç de
 Acco||twerkeg en hd Kce|lvœle.
 6. 17* commissie adhdseezt de 1-:a.4 ùver dù wijzç iv'àà Nhandùling van specifieke rapportups van de
 acçountant in opdracht van de Nd.
 7. De ço|missiq brengt grlvâ'aagd en ongtvrapgd âdvies uit ovtr d| ovedge |en in hd Iicht vgn dç
 pme|teljke planhipg eà control cyulus en de thm-voèr in |41x.u114 zijn'de inœlmùn|n.
 8. be çommlssie adviseert de rpad ovç'r |e uitvoering en ée =passingpn van de vemr|enin|
 geba|een| op de 'artikelen 212. 213 411 213A van de Ymenyewet.
 9. De riommlésie is bevovd voèt 11aâr oàdk/œ|iàg een lm'àxp te doen op de Wrordening op dû
 ambteljke bijstand en âéo||nerxe|ïg 2003.
 Mikel 7 Veègt||gèœ *è.rkwllzè en gelïe||u*g
 1. De verg|eejen van de |mmîjsie zjn nizt openbaar. teiïzij de cùmmisàie antlers bepàalt
 2. De çommissie vqrgadqrt ten minm tweemaal perjaar of zo vaak zij dat nodig achs voor een gpede
 aioetening vaa lxaartakk.
 3. De |'oorzittc |legy de veë|deegen. Hij drâagt er zorg voör dat dù thprc*plg| - spo|i|onde
 gevallen uitgezonde| - ten nlin|e zeven daKen voor de vùréadeùùg aan de leden vvotdeà
 verzçm 11.
 4. De erbepingpn vùrmeldén Hntnm tijdy plnntq en te behandrlen onde|epen, De voor de
 |handbling va'n ondv-orpen rel|vânte :11*e11 wordeà zo mogehjk tbp|jke|jd àaà de lèdom
 toçgezon|.
 5. Van iedûre vùrgadcipg woalt een besluielj| gelnaak't onder| v|-oordelj|eid yan de
 g11111m.. De b|luikrëst wordt door de Glinmissiù vakgçkeld.
 6. De adviezen en |li|nlijsten van de |mmlssie zijn openbaar tenzij de commissie op grond van
 een belang genoemd in artikel lù van de Wet o|nbwlmid v| bçs'hlur (anllezs bepaalt De
 chrl'm|oudlàg wotdt in acht |eàom|n totda.t hd orgaaa d|t hakr ho:ft opgqlegd dan wol de re
 é
 haar ophelt.
 t. Op grond van eep belang genoemd in aztikel 10 van de Wet openb|heid van bestuur, kan de
 g|l|e|ouding eveneçn, Forden opgelegd door het oollçge v| bmgem|ster en we|olzders en
 i ièor ten nnnvrtekà vâà de stuzœn die hij éan de èommissie overltgt Dkan'an
 de blzrgèmues er
 ! .
 wordt op de ekkùn melding gemaakï. De gehe|ho|lg wordt in acht éelïo|n totdàt hL't
 dat 11aar Neott opgelegd de wel deraad 11a'tr oplleft
 grïa:n .
 Artikel 8 |eslu-or|g
 1. Dç leden van de commisyiç hebben één stem in de |sl|œo|lng. De uit htm midden gekozen
 voœiec stçmt mœ.
 2. Bùsluiten Van de ùom|issie word|à genofnen bij me|erheid van hot aantàl uitge|thte
 ja rzjtter
 stpmmen. Staken de stemmen, (1an eslist de |m van de voo .
 3. Indien één der lçden vx de çommissie dit wensta Fordt en mlderheié|dpct bij een advies
 ter Hnninnnm: geh|ht aân de 1.aad.
 4. De auditcommissie 11ah sleohts bétaelagen eà besluie wan'neer meer dan de àèlft vân het |tal
 zitting hobbende ldon Nj aanvang van de ver|dering aanwezig is.
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A|ktl 9 f|*er||||p
 Deàe verdegtr|t in wefking met ing|s vaa 1 maart 20lû.
 Ardkdlb C'W '*'4
 Dzze Vetoèdeeg kan wotden Ea.|g|h|ld als de 'Ve-dening op de oditcommisaie gemeente
 tàltHJ'/| '
 Jklllus v|tgesteld in de openbare raw|c|deeg v| 29 oktober 2099.
 De |iffie,r '
 ' ,.'B.p
 1| r
 y/
 r| .13./|. Arz|l z||lst
 De vöorzttùr.
 mevrouw . . .A. Ruigrok - verreijt
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