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Voorgesteld besluit
1. Kennisnemen van het controleplan 2022 en de extra speerpunten van de auditcommissie 

Raadsvoorstel
Wat is het doel?
De raad kennis te laten nemen van het controleplan 2022 van de controlerend accountant BDO met 
de volgende context:

De auditcommissie heeft op basis van de verordening op de auditcommissie als taak (artikel 4 en 
resp. 4.2c): 

• De commissie vertegenwoordigt de raad in zijn verantwoordelijkheid betreffende de 
accountantscontrole

• Het zijn van een overlegplatform voor de voorgenomen controleaanpak door de accountant 
met de mogelijkheid om specifieke aandacht te doen besteden aan bepaalde programma’s, 
thema’s of paragrafen.

De auditcommissie is op 22 november 2022 akkoord gegaan met het controleplan 2022 en gaf per 
opdracht specifieke speerpunten mee. De auditcommissie biedt het geheel nu ter kennisneming 
aan aan de gemeenteraad.

Wat zijn per beslispunt de argumenten en wat is hierop de toelichting?
De gemeenteraad heeft op 22 juni 2021 besloten BDO accountants opdracht te geven voor de 
accountantscontrole van de jaarrekening 2022. Met het controleplan 2022 wordt aan deze opdracht 
een concrete uitwerking gegeven.

Welk (participatie)proces is doorlopen om tot dit voorstel te komen?
De auditcommissie is op 22 november 2022 akkoord gegaan met het controleplan 2022 en heeft 
extra speerpunten meegegeven aan de accountant in een aanvullende opdracht. 

Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?
Raadsvoorstel Aanbesteding Accountantsdiensten 2022;
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Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?
De gunning accountantsdiensten 2023-2026 (besluitvorming in gemeenteraad van 29 november 
2022). 

Hoe wordt dit betaald?
De budgetten voor de kosten van de accountant zijn ondergebracht bij de sector Versterking 
Bestuur & Organisatie en bij de Servicegemeente. Het controlebudget is ongeveer gelijk aan het 
controlebudget van voorgaande jaren.

Wat is het vervolg op het raadsbesluit?
De accountant voert het controleplan uit en doet verslag van haar bevindingen. Dit komt vanaf q1-
2023 via de auditcommissie bij de raad. 
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De raad van de gemeente DORDRECHT;

Gezien het voorstel van de auditcommissie van 22-11-2022 

gelet op artikel 4 en 4.2c van de verordening op de auditcommissie ;

b e s l u i t :
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