
AUDITCOMMISSIE 2023 

De auditcommissie vergadert in 2023 op de volgende data en kan daarbij de volgende 
eigen onderwerpen agenderen en/of aansluiting op de p&c-cyclus van de organisatie en 
het controleprogramma zoeken. 
Dordtse Dinsdag 14-2 - Accenten Auditcommissie 2023 

- Werkprogramma auditcommissie (art.3.2 verordening 
op de auditcommissie) 2022-2026 

- Rolneming / omgang met Grote projecten 
- Uitkomsten interim controle bevindingen accountant 
- Uitwerking risicomanagement
- Uitwerking Kiezen, Sturen en Verantwoorden 

Dordtse Dinsdag 9-5 - Jaarrekening 2022 
Dordtse Dinsdag 6-6 - Kadernota 2024

- Bestuursrapportage 
Dordtse Dinsdag 24-10 - Begroting 2024
Dordtse Dinsdag 12-12 -… 

Workshopprogramma BDO

Aan de auditcommissie biedt BDO het volgende workshopprogramma aan (waar in 2022 een begin 
mee is gemaakt). Voorstel is hier informele bijeenkomsten (geen livestream en/of formele 
commissievergaderingen) voor te plannen op Dordtse Dinsdagen in het middagdeel. 

1. Rol auditcommissie en accountant. 
Wanneer: 15 november 2022 jl. 
Duur: 1 uur
Doelstelling: 

 Inzicht verkrijgen in de controletaak van de gemeenteraad binnen de P&C-
cyclus.

 Weten wat de rol van de accountant is inclusief de wijziging vanaf 2023.
 Begrip van de wijze waarop de auditcommissie het opdrachtgeverschap 

richting de accountant kan invullen.

2. Frauderisicobeheersing
Wanneer: te plannen januari-februari 2023
Duur: 1,5 uur

            Doelstelling:
 Bewustwording van de rol van de gemeenteraad ten aanzien van 

frauderisicobeheersing.
 Inzicht in potentiële frauderisico’s en beheersmaatregelen.
 Weten hoe om te gaan ingeval er fraude heeft voorgedaan.
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 Begrip van de rol van de accountant ten aanzien van 
frauderisicobeheerding.

3. Lezen van de programmaverantwoording en de programmarekening (jaarstukken  
2022)
Wanneer: te plannen eind april-mei 2023
Duur: 1,5 uur

            Doelstelling:
 Inzicht in de wettelijke eisen en de verschillen t.o.v. regulier 

jaarrekeningen.
 Weten wat de verschillende onderdelen van de jaarstukken zijn en welke 

informatie deze bevatten.
 Bent u bekent met de 3-vragen in de programmaverantwoording.
 Heeft u inzicht in de financiële positie van de gemeente Dordrecht.
 Weet u de financiële risico’s terug te vinden.

4. Lezen van de programmabegroting 2024
Wanneer: oktober 2023
Duur: 1 uur

            Doelstelling:
 Inzicht in de wettelijke eisen 
 Weten wat de verschillende onderdelen van de programmabegroting zijn 

en welke informatie deze bevatten.
 Heeft u inzicht in het meerjarenperspectief en de financiële risico’s.
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