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Toelichting
In de vergadering van het algemeen bestuur van 16 december 2015 is de Verordening
Auditcommissie HDSR 2015 vastgesteld. Doel van de Auditcommissie is het technisch
ondersteunen van het AB bij de afhandeling van de financiële jaarcyclus inclusief het op
hoofdlijnen volgen van de daarbij behorende AO/IC zoals vastgelegd in de Verordening
Auditcommissie HDSR. In de AB-vergadering van 6 juli is de instelling in de auditcommissie
vervolgens verwerkt in het reglement voor de vaste commissies van advies.
Daarbij is echter de bepaling, dat de commissie BMZ haar advies over de vaststelling van de
jaarrekening rechtstreeks uitbrengt aan het AB, blijven staan.
Deze bepaling is echter niet meer juist, omdat deze taak thans bij de Auditcommissie is
neergelegd.
Met deze technische aanpassing wordt deze omissie hersteld en van deze gelegenheid wordt
tevens gebruik gemaakt om verbetering aan te brengen in de redactie van het betreffende
artikel.
Gelet op het technische karakter van dit vervolg op de AB-besluitvorming van 6 juli 2016
heeft het college gemeend het als hamerstuk te kunnen agenderen.
E.e.a. is ook in het fractievoorzittersoverleg besproken.

Voorgesteld besluit
Aan het algemeen bestuur wordt voorgesteld:
Het Reglement voor de vaste commissies van advies als volgt aan te passen:
1. Aan artikel 2, lid 3, een onderdeel c toe te voegen dat als volgt luidt:
"c. Auditcommissie: doel van deze commissie is het technisch ondersteunen van het
algemeen bestuur bij de afhandeling van de financiële jaarcyclus inclusief
het op hoofdlijnen volgen van de daarbij behorende AO/IC zoals vastgelegd in de
Verordening Auditcommissie HDSR 2015".
2. Artikel 2, lid 4 als volgt aan te passen:
"4. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid, brengen de daarin genoemde commissies
hun adviezen rechtstreeks uit aan het algemeen bestuur in het geval
het advisering betreft over rapporten van de rekenkamercommissie".

