
 

  
 
 

 

  

Aan de leden van het Audit-comité  
 
   

 

Kenmerk Uw brief van Zaaknummer Datum 
   22-09-2022 

Onderwerp Behandeld door Afschrift aan Bijlage(n) 
Uitnodiging en agenda Audit-comité 
dinsdag 27 september 2022 

Frits Harteveld  Diversen 

 

  

 
Geachte mevrouw / heer,   
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hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van het Audit-comité  op dinsdag 27 september 2022, 
aanvang 16.00 uur tot 17.00 uur. Deze vergadering vindt plaats in de raadzaal.   
 
 
Agenda 
 

1. Opening en vaststelling agenda 
 

2. Aanwijzing voorzitter en plaatsvervangend voorzitter 
Tijdens de vergadering dient de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter gekozen te 
worden uit de leden van het Audit-comité. 
 

3. Vaststellen verslag vergadering maandag 4 juli 2022. 
Het Audit-comité stelt het verslag van de vergadering van maandag 4 juli 2022 vast. 
 

4. Opdrachtbevestiging accountantscontrole dienstjaar 2022 
Het Audit-comité stemt in met het raadsvoorstel voor de besluitvormende raadsvergadering 
van dinsdag 4 oktober 2022. 
 
Bijlagen: 

• concept-raadsvoorstel Opdrachtbevestiging accountantscontrole boekjaar 2022 

• opdrachtbevestiging accountantscontrole 2022 
 

5. (Voorlopige) gunning accountantsdienst 2023-2026 (VERTROUWELIJK) 
Het Audit-comité stemt in met het raadsvoorstel voor de besluitvormende raadsvergadering 
van dinsdag 8 november 2022. 

 
 Bijlagen: 

• concept-raadsvoorstel Gunning accountsdienst 2023-2026 

• tabel uit het wegingsdocument 
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6. Terugkoppeling uit deze vergadering  
Wie van de leden van het Audit-comité geeft een toelichting over de opdrachtbevestiging van 
de accountantscontrole voor het dienstjaar 2022 tijdens de oordeelsvormende 
raadsvergadering op dinsdag 4 oktober 2022? 

 
7. Plannen volgende vergadering 

Het Audit-comité spreekt een datum af voor een volgende vergadering (begin november) om 
onderwerpen te bespreken, die op de agenda staan van de besluitvormende 
raadsvergadering op dinsdag 20 december 2022. 
 

8. Rondvraag en sluiting 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Frits Harteveld 
raadsgriffier 


