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Voorstel

Aan de Provinciale Staten van Zeeland

Aanleiding
Op 12 april 2019 werden door Provinciale Staten van Zeeland zeven leden benoemd in de
Auditcommissie. Met het ontslag van mevrouw Van der Vliet-Hart op 1 april 2022 uit de
Provinciale Staten is er een vacature ontstaan in deze commissie.
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

V3.1

statenstukken
statenstukken

Samenvatting:
Voor wordt gesteld om de heer A.R.A. de Burger als lid van de Auditcommissie te benoemen
ter vervulling van de vacature die op 1 april 2022 is ontstaan als gevolg van het vertrek van
mevrouw Van der Vliet-Hart uit Provinciale Staten.
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Onderwerp: benoemen nieuw lid van de commissie Integriteit

partijen uit de oppositie en de coalitie.
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.

Voorstel
U wordt voorgesteld om de heer A.R.A. de Burger te benoemen als lid van de Auditcommissie voor het restant
van de statenperiode 2019-2023

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerp-besluit.

het presidium van Provinciale Staten van Zeeland,
drs. J.M.M. Polman, voorzitter

drs. F.J. van Houwelingen MPA, statengriffier

Ontwerp-besluit
De staten der provincie Zeeland,
gelezen het voorstel van het Presidium van 9 mei 2022,
gelet op artikel 82 van de Provinciewet,
besluiten:
Voor de resterende statenperiode 2019-2023 de heer A.R.A. de Burger te benoemen als lid van de
Auditcommissie

