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

Verslag van de openbare bijeenkomst van de Auditcommissie op woensdag 1 juli 2020 om 20:30 

uur via digitaal vergaderen (Microsoft Teams)

Aanwezig: Niels Verwers (VVD, voorzitter), Rob Visser (D66), Roeland Schmidt (PvdA), Jeannette 

Hofman-Züter (GroenLinks), Huibrecht Bos (CDA), Hugo Langenberg (gedeeltelijk)(LPL), Daan 

Binnendijk (wethouder), Bart Rijsbergen (raadsgriffier) 

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

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

financiën.  

Afwezig:  Geert Schipaanboord (ChristenUnie-SGP)

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering. De agenda wordt vastgesteld.

 Korte kennismaking met de toekomstig controller van Leiderdorp

De toekomstig controller van Leiderdorp stelt zich voor. De Auditcommissie wenst hem veel 

succes en werkplezier in Leiderdorp.

2. Verslag 10 juni 2020

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Jaarrekening 2019 en controleverklaring

De heren Booij en Sallehart geven een toelichting op de controleverklaring bij de 

jaarrekening 2019. De controle is een intensief traject geweest maar dat heeft uiteindelijk 

wel geleid tot een goedkeurende verklaring. 

Na de toelichting worden vanuit de commissie diverse vragen gesteld, onder meer over: 
voorbereiding op risico’s als gevolg van Corona, de post onvoorzien, de rol van de 
gemeenteraad m.b.t. kaders toetsing rechtmatigheid. In overweging wordt gegeven het 
normenkader eerder in het jaar vast te stellen, bijvoorbeeld samen met de begroting. Dit kan 
een onderwerp zijn voor een pre-auditgesprek kort na de zomer.
Vanuit de commissie wordt waardering geuit voor de gedachtewisseling op deze manier. 
Gememoreerd wordt een eerder schrijven van de accountant m.b.t. meerwerk waar de 
toonzetting minder constructief leek. De commissie waardeert de huidige opstelling van de 
accountant en dankt deze daarvoor.
Na vertrek van de accountant stelt de commissie nog enkele vragen aan de 
vertegenwoordigers van het college:
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- Vanwaar enkele dubbele boekingen? Het college erkent dat hierin soms iets mis gaat. 
Vaak betreft het echter geen fout maar een wijziging in frictiekosten of nieuwe 
informatie waardoor zaken wijzigen. 

- Sociaal domein, zijn organisaties zelf meer in control? Het college antwoordt dat er 
inderdaad een en ander verbeterd is in het primaire proces bij de organisaties en in hun 
eigen controles.

- Is het huidige in control statement al een opmaat naar de 
rechtmatigheidsverantwoording in de toekomst? De controller licht toe dat hiervoor nog 
een en ander moet worden omgebouwd.

- Zijn er volgend jaar weer meerkosten van de accountant te verwachten? Dit is voor een 
groot deel afhankelijk van de effectiviteit van de beheersmaatregelen bij SP71.

4. Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

5. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.
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