
A U D I T C O M M I S S I E

Verslag van de openbare bijeenkomst van de Auditcommissie Leiderdorp op dinsdag 15 september 

2020 om 20:30 uur via digitaal vergaderen (Microsoft Teams)

Aanwezig: Niels Verwers (VVD, voorzitter), Rob Visser (D66), Jeannette Hofman-Züter (GroenLinks), 

Huibrecht Bos (CDA), Geert Schipaanboord (ChristenUnie-SGP), Daan Binnendijk (wethouder), Bart 

Rijsbergen (raadsgriffier) 

Als belangstellende: Joost Bruggeman (raadslid LPL)

Namens Publieke Sector Accountants (PSA): Arie Booij (gedeeltelijk) en Arjan Sallehart (gedeeltelijk).

Vanuit de ambtelijke organisatie: een lid PMT, de concern-controller, ambtelijk adviseur inz. 

financiën.  

Afwezig: Roeland Schmidt (PvdA), Hugo Langenberg (LPL)

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering. De agenda wordt vastgesteld.

2. Verslag 1 juli 2020

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Pre-auditgesprek zoals afgesproken met de accountant 

De bespreeknotitie wordt toegelicht door de accountant. Naar aanleiding hiervan:

- Materialiteitsbepaling: Anders dan voorgaand jaar wordt afgesproken de materialiteit te 

bepalen op basis van percentage. De verwachting is immers dat de begroting oploopt 

vanwege de coronacrisis.

- Controleprotocol en normenkader. Wethouder Binnendijk meldt dat raadsvoorstellen 

hierover in het college zijn behandeld en zeer binnenkort naar de raad worden gestuurd.

De controller licht toe dat vooral het normenkader wat is gewijzigd, onder meer om 

meer in de pas te lopen met de regio.

- De planning van de controle is ook afhankelijk van de planning van externe partners zoals 

TWO. 

- Ook de bestuurlijke planning in Leiderdorp is relevant, de griffier zal de link naar het 

nieuwe vergaderschema 2021 doorzetten naar de accountant.

- Voortgang project collegeverklaring rechtmatigheid (2021). De vraag is of de landelijke 

invoering volgens planning verloopt, dat is momenteel niet duidelijk. Uitgangspunt is 

vooralsnog om te koersen op invoering zoals oorspronkelijk gepland.
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- De commissie wordt gevraagd naar extra aandachtspunten vanuit de raad. Er worden 

geen extra punten meegegeven.

4. Opdrachtbevestiging van de accountant (en bijbehorende memo van de controller)

De accountant licht de opdrachtbevestiging toe. De belangrijkste toelichting is te vinden in de 

memo van de controller. 

De accountant doet de oproep aan de auditcommissie om vooral ook de ontwikkelingen bij 

SP71 kritisch te blijven volgen. Wethouder Binnendijk licht toe dat binnen SP71 gewerkt 

wordt aan verbetering maar dat dit niet zomaar op korte termijn geregeld is.

Jeannette Hofman-Züter vraagt of een passage over aanvullende werkzaamheden niet teveel 

lijkt op een ‘open einderegeling’. De overige leden van de commissie hebben de passage niet 

zo gelezen.

De commissie stemt in met de opdrachtbevestiging.

De vertegenwoordigers van PSA verlaten de vergadering

5. Rondvraag
- De ambtelijk adviseur financiën geeft een toelichting op toevoeging van prestatie-

indicatoren aan de begroting als gevolg van het Rekenkamerrapport ‘Signalen vertalen’. 

Mogelijk is dit niet overeenkomstig de aangenomen motie uit 2018 waarin de raad 

verzoekt tijdens deze raadsperiode geen indicatoren te wijzigen. Geert Schipaanboord 

licht toe dat deze motie hoofzakelijk gericht was op lopende projecten/programma’s, 

zodat vergelijking tussen begrotingsjaren goed mogelijk zou zijn. Het toevoegen van 

nieuwe indicatoren m.b.t. dienstverlening is dan ook geen bezwaar.

- Wethouder Binnendijk geeft een update m.b.t. de ontwikkelingen bij SP71.

- Jeannette Hofman-Züter vraagt naar de financiële effecten van de troonrede en 

bijbehorende maatregelen, bijvoorbeeld de 800 miljoen die voor gemeenten wordt 

gereserveerd. De ambtelijk adviseur licht toe dat een en ander via de 

septembercirculaire duidelijk wordt, deze wordt meegenomen in de begroting.

- De griffier vraagt aandacht voor het proces rond de begrotingsbehandeling: op 13 

oktober in de auditcommissie. In plaats van de gebruikelijke begrotingsmarkt in het 

Atrium (28 oktober) wordt een digitale variant voorbereid, met per programma een 

digitaal informatie-uur. Vooraf kunnen vragen worden ingediend. De commissie kan zich 

vinden in deze variant, acht het denkbaar om dit op één avond te organiseren met 

parallelle sessies. In het voorstel aan het presidium wordt dit meegenomen.

- De voorzitter vraagt naar de mogelijkheid om het normenkader 2021 ook al in oktober 

2020 vast te stellen, zoals eerder besproken. De controller ziet mogelijkheden en gaat dit 

verder uitzoeken. Aandachtspunt is dat in een eerder vastgesteld normenkader dan geen 

verordeningen e.d. kunnen worden meegenomen die gedurende het jaar worden 

aangenomen.

- De controller onderzoekt of het controleprotocol in de toekomst ook meerjarig kan 

worden vastgesteld.

- De voorzitter memoreert dat de benoeming van de voorzitter jaarlijks door de raad moet 

gebeuren. De voorkeur van de commissie is het huidige voorzitterschap te continueren. 

In de raad van maandag 21 september zal de voorzitter een terugkoppeling geven uit 
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deze commissievergadering, aansluitend deelt Huibrecht Bos namens de overige leden 

van de commissie mee dat een voorstel wordt voorbereid om de voorzitter te 

herbenoemen in de raad van oktober.

- De ambtelijk adviseur kijkt vooruit naar de bespreking van de begroting in de 

auditcommissie op 13 oktober. Hij vraagt de commissie aandachtspunten aan te dragen 

voor deze bespreking. Vanuit de commissie worden genoemd: gevolgen coronacrisis en 

kaderstelling gemeenschappelijke regelingen.

6. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 21:30.
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