
OPENBARE BESLUITENLIJST
AUDITCOMMISSIE DORDRECHT VAN  14 JUNI 2022

1 Opening, mededelingen en vaststellen agenda 

Besluit
De vergadering wordt geopend en de commissie stelt de agenda vast.
De heer Klerk wordt door de commissie tot plaatsvervangend voorzitter benoemd.

2 Vaststellen van de besluitenlijst van 17 mei 2022     

Besluit
De besluitenlijst wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 

3 Vaststellen Jaarstukken 2021 - Raadsvoorstel

Besluit
De accountant is uitgenodigd en geeft een presentatie en toelichting over de 
Jaarstukken 2021. De Auditcommissie stelt vragen en bespreekt de 
aandachtspunten die de accountant heeft uitgelicht. De commissie adviseert 
conform de eerdere planning om de Jaarstukken 2021 op 21 juni oordeelsvormend 
te bespreken.  

4 Aanbesteding accountantscontrole t.b.v. controlejaar 2023 en verder 

Besluit
De heren van Dijk, Kramp en Besseling zijn namens de ambtelijke organisatie 
aanwezig om een toelichting te geven op de voorliggende stukken. De 
conceptstukken zijn tijdens de vorige vergadering besproken door de 
Auditcommissie, de commissie bespreekt nu de aangepaste versie.
Eveneens wordt er bepaald welke leden van de Auditcommissie zitting nemen in de 
selectiecommissie t.b.v. de aanbesteding. De volgende leden nemen deel:

1. Jacques Katif
2. Franks-Bauke van der Meer
3. Richard in 't Veld

De commissie adviseert om het voorstel als hamerstuk door te geleiden naar de 
raadsvergadering op 5 juli.

5 Kiezen, Sturen en Verantwoorden 2022-2026 - Raadsvoorstel

Besluit
De conceptnota is tijdens de vorige vergadering van de Auditcommissie behandeld. 
De definitieve versie van de nota wordt nu besproken in de vorm van een 
raadsvoorstel. De heren Besseling en Karsten zijn namens de ambtelijke 
organisatie aanwezig en beantwoorden vragen.



De Auditcommissie geeft aan de huidige indicatoren ook te willen behouden in de 
nieuwe nota en adviseert met inachtneming van deze wijziging om het 
raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering.

6 Memo Kaderstelling en controle raad bij grote, risicovolle projecten 

Besluit
De Auditcommissie bespreekt de memo die eerder in september 2021 in deze 
commissie is behandeld. De commissie geeft aandachtspunten mee en wacht de 
uitwerking van de ambtelijke organisatie af. Op een later moment wordt dit 
onderwerp opnieuw geagendeerd in deze commissie ter bespreking 

7 Rondvraag 

Besluit
Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

8 Sluiting 

Besluit
De voorzitter sluit de vergadering.


