
De rol van de auditcommissie bij de Veiligheidsregio Fryslân 

 

Achtergrond en aanleiding 

Sinds 2014 kent de VRF een auditcommissie (met 2 externe leden). De taken en 

bevoegdheden van de auditcommissie van vastgelegd in de verordening op de 

auditcommissie van de VRF uit 2014. De primaire doelen van de auditcommissie zijn het 

adviseren van het AB over financiële en bedrijfsvoering aspecten en een adviesrol naar DB 

over informatievoorziening en specifiek verantwoording van haar activiteiten en prestaties 

 

In het najaar van 2019 heeft de auditcommissie deze verordening en haar rolneming 

geëvalueerd. Hieruit blijkt dat de verordening nog steeds bruikbaar en actueel is. Ook is de 

rolneming nader besproken, oftewel, waar zijn we van? De auditcommissie is ervan 

doordrongen dat juiste rolneming cruciaal is en dat het daarom goed is om dit periodiek te 

bespreken, reflecteren en te bevestigen.  

 

Reflectie 

Auditcommissie wordt door anderen gezien als een soort kwaliteitszetel, positie is goed 

t.o.v. bestuurscommissies, AB en DB. Tevens is de auditcommissie niet de oppositie. De rol 

van de auditcommissie is te typeren in 3 elementen, 2nd opinion (inhoud), check op 

doelstelling/wat levert het op en consequente toepassing systematiek. Auditcommissie 

constateert ook dat de verordening op de auditcommissie van de VRF nog actueel en 

passend is ondanks de leeftijd. Inzet van externe leden en hun deskundigheid is ook cruciaal 

gebleken. 

 

Casus toekomstbestendige bedrijfsvoering/Berenschot was goed voorbeeld, ons 

advies/presentatie in AB/DB maakte wel impact. Ander aspect zijn belangrijke toekomstige 

ontwikkelingen, bijvoorbeeld doorontwikkeling informatie management. Rol van de AC is de 

weg ernaartoe begrijpen (doel, planning, strategie), vervolgens beleidsstuk goed kunnen 

doorgronden en becommentariëren en vervolgens de voortgang en financiële consequenties 

te kunnen begrijpen. In plaats van voor een voldongen feit te worden gesteld wanneer er 

extra geld moet komen.  

 

Meerjarige focus op langlopende/bovenliggende thema’s en onderwerpen 

Uitkomst van de reflectie is dat de auditcommissie zich blijft richten op een aantal 

langlopende/bovenliggende thema’s en onderwerpen, geborgd binnen de 

(meerjaren)agenda van de auditcommissie zoals die ieder jaar wordt besproken en 

vastgesteld.  

 

De rol van de auditcommissie binnen deze thema’s en onderwerpen is het reflecteren over 

door directie en/of Dagelijks Bestuur voorgestelde aanpak; of de juiste stappen worden 

doorlopen, adequate vraagstelling, de aanpak consistent is qua systematiek, betrokkenheid 

van interne en externe stakeholders geborgd is en risico’s in beeld zijn. Prioritering en 

keuzes maken is altijd aan het bestuur. Bij twijfel kan externe deskundigheid door de 

auditcommissie worden ingehuurd.  

 

 



Hieronder zijn deze langlopende thema’s en onderwerpen samengevat. 

 
Langlopende thema’s Onderwerpen 

Financiële verslaggeving Kaderbrief 

Programma begroting 

Bestuur rapportages 

Jaarrekening 

Kaderstelling verordeningen 212 en 213GW 

Doeltreffendheid interne systemen Operatie doorlichting Begroting 

Periodieke benchmark overhead 

Risico’s en weerstandsvermogen 

Interne audits/compliance (getrouwheid, 

rechtmatigheid, informatieveiligheid) 

Interne controleplan 

Interne controle rapportages concerncontroller 

Jaarverslag functionaris gegevensbescherming  

Externe audits/compliance (getrouwheid, 

rechtmatigheid, informatieveiligheid) 

Managementletter 

Accountantsverklaring / - verslag 

Externe audits rondom informatieveiligheid 

Selectie accountant 

Eigen functioneren (her)benoeming interne en externe leden 

Evaluatie 

Uiteraard is er altijd ruimte in de auditcommissie voor ad-hoc thema’s en onderwerpen al 

naar gelang bestuurlijke en/of landelijke ontwikkelingen. 


