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AAN Audit Commissie 

VAN Griffie – Marie Louise Engelsman 

DOORKIESNUMMER 0654354107 

ONDERWERP Toelichting doel en rol audit commissie 

 

Aan de audit commissie,  

 

In de eerste vergadering van de audit commissie is er enige onduidelijkheid ontstaan over de invulling van deze 

commissie.  

 

Doel en rol audit commissie  

De financiële audit commissie is ingesteld met als doel om toezicht te houden op de uitvoering van de (financiële) 

kaders door het College van Gedeputeerde Staten. De audit commissie houdt toezicht op de voortgang en de 

verbeteringen in de planning- & controlcyclus; de kwaliteit van de interne controle en verslaglegging en het 

financieel beleid en beheer. Dit om Provinciale Staten beter in positie te brengen en hun controlerende en 

kaderstellende taken op het financiële beheer te faciliteren en te versterken. 

 

In de vergadering van 26 maart jl deed de Accountant in haar presentatie de suggestie om naast de de interne 

onderzoeken / externe audits / statenaudits en de accountantscontrol ook een rol te nemen in de  

Rekenkameronderzoeken. Gebruikelijk is om de onderzoeken per beleidsterrein te behandelen in de 

vakcommissies. Echter zien we wel een rol weggelegd voor de auditcommissie als het gaat om  het monitoren 

van de op te volgen aanbevelingen. Als griffie zullen wij een voorstel doen aan de Auditcommissie.  

 

In de commissie van 26 maart was voor een aantal leden niet geheel duidelijk hoe de rol van de commissie is tov 

Provinciale Staten. Hiervoor geldt het Reglement van orde, zoals dat ook voor de overige commissies het geval 

is.  

 

“De commissie dient Provinciale Staten uit eigen beweging of op verzoek van advies bij de voorbereiding van 

besluitvorming op haar werkterrein.” artikel 56, lid 4 van het Reglement van Orde. 

 

 

Vervolg 

In de commissie vergadering van 26 maart is gesproken om in de juni vergadering met de commissie te 

bespreken hoe men eea ervaren heeft tot dan toe. We zullen hiervoor ruimte in de agenda houden.   

 

Door dhr. Van Muilekom (PvdA) is onlangs het verzoek gedaan te kijken naar de data van de vergaderingen zoals 

die zijn vastgesteld in de vergadering van 26 maart jl. In het presidium van 16 april jl is besloten de vergaderingen 

te verplaatsen naar de maandagvond van de MME-vergaderdag. U ontvangt hiervoor een nieuw overzicht van de 

griffie. 


