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Geachte leden van de Auditcommissie, 

 

Op de agenda van de Auditcommissie van 11 oktober jl. was onder agendapunt 5 de 

mogelijke onderwerpen voor de Auditcommissie van 22 november opgenomen. Be-

doeling was op 22 november met u de Financiële verordening (onder meer als uit-

werking van de Nota Kiezen, Sturen, Verantwoorden) en de Nota risicomanagement 

en weerstandsvermogen te bespreken. 

 

In de Financiële verordening staan de financiële spelregels tussen raad en college. De 

Nota risicomanagement en weerstandsvermogen bevat de kaders voor het weer-

standsvermogen en de weerstandsratio alsmede de werkwijze e.d. 

Beide stukken zijn naar mijn mening erg belangrijk voor het (be)sturen van onze ge-

meente. 

 

Gezien het belang hiervan wil ik beide stukken eerst ambtelijk goed voorbereiden. 

Voor een deel is dat al gedaan, maar wat mij betreft vergt het nog een paar slagen 

waaronder een bredere interne afstemming. Hiervoor is mijn team Planning & Control 

in de lead. Helaas hebben wij al geruime tijd te maken met een behoorlijke onderbe-

zetting; vacatures die momenteel erg moeilijk zijn in te vullen. Mijn medewerkers 

moeten al geruime tijd alle zeilen bijzetten om de reguliere werkzaamheden, waaron-

der de coördinatie van de P&C-producten, naar behoren uit te voeren. 

Concreet betekent dat dat de bespreking van genoemde nota's met uw Auditcommis-

sie helaas opschuift naar het 1e kwartaal 2023, incl. vaststelling hiervan door de ge-

meenteraad. Dit is/wordt ook zo opgenomen in de bestuurlijke kalender die, naar ik 

heb begrepen, op korte termijn, gedeeld zal worden met de raad. 

 

Ik hoop dat u hiervoor begrip heeft en ben uiteraard bereid e.e.a. mondeling toe te 

lichten op 22 november a.s. 
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