motie
Onderwerp: instellen auditcommissie
De raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen d.d. 12 november 2014,
Overwegende dat:
Uit de behandeling van de begroting 2015 en diverse andere dossiers blijkt dat de huidige
informatievoorziening aan de gemeenteraad niet overeenkomt met de informatiebehoefte
van de gemeenteraad;
De gemeenteraad beter in positie moet worden gebracht om de juiste keuzes te kunnen
maken, waarbij duidelijk is wat de gevolgen zijn van deze keuzes;
Het breed financieel overleg geen officiële status heeft en hierin reactief onderwerpen
worden geagendeerd en besproken;
De commissie onderzoek jaarrekening slechts één keer bij elkaar komt om de jaarrekening
te onderzoeken;
Het instellen van een auditcommissie leidt tot één commissie die zelf een actieve agenda
bepaald en uitvoert;
Een auditcommissie een bredere scope heeft en verbinding kan leggen tussen diverse
onderzoeken. Een accountantscommissie kijkt niet alleen naar financiële aspecten, maar
ook naar risico’s in de bedrijfsvoering en de risico’s in de omgeving van de gemeente;
Een auditcommissie diverse taken intensiever en structureler kan uitvoeren voor de
gemeenteraad inzake toezicht op interne beheersing, bedrijfsvoering, de financiële
verslaggeving en de accountantscontrole;
Hierdoor het gat tussen de informatievoorziening en de informatiebehoefte voor een
belangrijk deel gedicht kan gaan worden;
De accountant alle gemeenten aanbeveelt een auditcommissie in te stellen
De gemeenteraad middels een auditcommissie een beter contact opbouwt met de
accountant en daardoor betere informatie krijgt over zowel interne als externe
ontwikkelingen;
Middels een auditcommissie de controlerende taak van de gemeenteraad versterkt wordt.
Alle fracties deel kunnen uitmaken van een auditcommissie
Spreekt uit:
het wenselijk te vinden een auditcommissie in te stellen om de informatievoorziening te verbeteren
en de controlerende taak van de gemeenteraad te versterken
Draagt het college op:
Te komen met een voorstel om een auditcommissie in te stellen zodat de controlerende
taak van de gemeenteraad wordt versterkt en de informatievoorziening naar de
gemeenteraad wordt verbeterd
en gaat over tot de orde van de dag,
Fractie Weert Lokaal,

M. Van den Heuvel

