
OPENBARE BESLUITENLIJST
AUDITCOMMISSIE DORDRECHT VAN  17 MEI 2022

1 Opening, mededelingen en vaststellen agenda 

Besluit
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2 Benoemen / keuze voorzitter Auditcommissie 

Besluit
Dhr Katif wordt door de commissie tot voorzitter benoemd. Tijdens de vergadering 
in juni wordt een plaatsvervangend voorzitter gekozen.

3 Vaststellen besluitenlijst van 2 februari 2022 

Besluit
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

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 commissie 
geeft aandachtspunten mee en spreekt over de beoordelingscriteria. Tijdens de 
volgende vergadering van de auditcommissie wordt de definitieve versie 
geagendeerd en besproken, alvorens het wordt doorgeleid naar de gemeenteraad 
ter besluitvorming.

5 Nota Kiezen, Sturen en Verantwoorden 

Besluit
De heren Goud en Karsten van de ambtelijke organisatie geven een presentatie 
over de conceptnota. De commissie spreekt over de voorstellen in de nota en geeft 
aandachtspunten mee. Tijdens de volgende vergadering van de auditcommissie 
wordt de definitieve versie aan de auditcommissie voorgelegd in de vorm van een 
raadsvoorstel, alvorens het naar de gemeenteraad wordt doorgeleid ter 
besluitvorming.

6 Introductie Stadscontroller 

Besluit
De Stadscontroller de heer Besseling introduceert zichzelf en geeft een toelichting 
op onderstaande onderwerpen.
a. Actualisatie  Nota Risicomanagement en weerstandsvermogen (met bijlage)



De heer Besseling licht toe dat er jaarlijks enkele nota's uit de P&C-cyclus worden 
geactualiseerd. Deze worden eerst in de auditcommissie besproken, voordat zij 
naar de gemeenteraad worden gestuurd. De eerstvolgende nota's die in de 
auditcommissie worden besproken zijn de Nota Risicomanagement en 
weerstandsvermogen en de Nota Grondbeleid.
b. Kaderbrief 2023 (met bijlage)
De auditcommissie adviseert de agendacommissie om de Kaderbrief 2023 ter 
kennisname naar de raad te sturen. Een inhoudelijke en oordeelsvormende 
bespreking is dit jaar niet nodig gezien het beleidsarme karakter van de 
Kaderbrief.

7 Planning Jaarstukken 

Besluit
De auditcommissie gaat akkoord met de voorgestelde planning.
De auditcommissie adviseert de agendacommissie om een oordeelsvormende 
commissie in te plannen over de Jaarstukken 2021.

8 Rondvraag 

Besluit
Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

9 Sluiting 


