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Onderwerp: benoeming leden Auditcommissie 2019-2023
VOORSTEL

Samenvatting
Naar aanleiding van de behandeling van het rapport 'De parelduiker vreest de modder niet' is
de behoefte gebleken om de kaderstellende en controlerende rol van PS ten opzichte van GS
te versterken. Als instrument hiervoor hebben Provinciale Staten op 16 december 2016 de
auditcommissie ingesteld. Dit is een commissie ex art 82 Provinciewet die vijf tot zeven leden
heeft.
Taken
Op grond van artikel 2 van haar reglement van orde beoogt de Auditcommissie met haar
advisering de controlerende en kaderstellende taken van Provinciale Staten te faciliteren en te
versterken. De commissie beoordeelt hiertoe de provinciale activiteiten met betrekking tot de
interne controle en verslaggeving, financieel beleid en beheer.
De Auditcommissie wordt op grond van artikel 3 van haar reglement van orde de komende
statenperiode belast met de volgende taken:
a.
b.

c.
d.
e.

de commissie houdt zich bezig met onderwerpen en documenten die verband houden
met de planning en control cyclus;
richting geven aan de accountantscontrole waaronder wordt begrepen:
i. voorbereiding van de controle door de accountant;
ii. overleg met de accountant over specifiek aandachtspunten bij de controle op
rechtmatigheid en op getrouwheid van de jaarrekening;
iii. evalueren van de werkzaamheden door de accountant.
het bespreken van de uitkomsten van de door gedeputeerde staten uitgevoerde
doelmatigheidsonderzoeken ingevolge artikel 217a van de Provinciewet;
het voorbereiden van de verdere ontwikkeling van de planning en control cyclus;
de commissie brengt van haar bevindingen en aanbevelingen verslag uit aan provinciale
staten.

Samenstelling
Dit auditcommissie is een zogeheten “andere commissie” op grond van artikel 82 Provinciewet.
Hierbij is afspiegeling niet vereist, maar er wordt wel gestreefd naar evenwichtige verdeling van
partijen uit de oppositie en de coalitie.
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Onderwerp: benoemen leden van de auditcommissie

De auditcommissie heeft op grond van artikel 4 van haar reglement van orde vijf tot zeven leden die worden
benoemd op basis van inhoudelijke kennis. Uitgangspunt is immers dat de auditcommissie Provinciale Staten zo
objectief en neutraal mogelijk adviseert. De commissie kiest uit haar midden een voorzitter en een vicevoorzitter.
Evaluatie
Bij de evaluatie is aangegeven de Auditcommissie te handhaven en daarbij de samenstelling weer te baseren op
grond van inhoudelijke kennis in combinatie met een evenwichtige verdeling van coalitie en oppositie.
Daarbij is het wenselijk het takenpakket van de Auditcommissie uit te breiden met het betrekken van (een
delegatie uit) de Auditcommissie bij de aanbesteding van de accountantsdienst voor de periode na 2020.
Hierdoor is het niet nodig een aparte commissie vanuit PS hiervoor in te stellen.
De samenstelling van deze commissie wordt opnieuw bekeken na vorming van het college, zodat de
vertegenwoordiging een goede afspiegeling vormt van coalitie en oppositie.
Als kandidaat voor het lidmaatschap zijn de volgende negen statenleden voorgedragen:
 de heer G.L.C. Lernout;
 de heer A.G.M. Veraart;
 mevrouw G. van Unen;
 de heer G.W.A. Temmink;
 mevrouw J.L. Kool-Blokland;
 de heer J.H. Verburg;
 de heer C.W. Bierens;
 mevrouw C.J. van der Vliet-Hart;
 de heer J.A. Rottier.
U kunt maximaal zeven leden uit uw midden in de auditcommissie benoemen.
Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerpbesluit.
het Presidium,
Drs. J.M.M. Polman, voorzitter,
Drs. F.J. van Houwelingen MPA , griffier

Ontwerp-besluit
De staten der provincie Zeeland,
Gelet op artikel 82 Provinciewet en artikel 4 van het RvO voor de auditcommissie Zeeland 2016;
gelezen het voorstel van het Presidium van 10 april 2019, nr. 19011424;
besluiten:
na schriftelijke stemming zeven leden uit de voorgedragen kandidaten te benoemen tot lid van de
auditcommissie.

