
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 13 oktober 

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), Roeland Schmidt (PvdA), Daan 

Binnendijk (wethouder), Bart Rijsbergen (raadsgriffier), Herman Romeijn (secretaris) 

Als genodigde: Elise Zandstra (Algemeen Directeur SP71)

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

Financiën, een directie-adviseur.  

Afwezig: Hugo Langenberg (LPL)

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering. Aangezien de algemeen directeur van SP71 aanwezig is 

zal dit punt als eerste worden behandeld. De agenda wordt verder ongewijzigd vastgesteld.

2. Verslag 15 september 2020

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Collegebrief inz. Servicepunt71

Bij dit agendapunt is Elise Zandstra aangeschoven, algemeen directeur van SP71.

Het presidium heeft de Auditcommissie verzocht om zich te buigen over de collegebrief van 

24-09-2020 inzake SP71. Doel is om tot verdere afspraken te komen over bespreking van 

deze brief in het Politiek Forum, zoals de wens is van diverse fracties.  

Herman Romeijn geeft aan de hand van een presentatie een verdere toelichting op de brief. 

Daan Binnendijk vult aan. Leiderdorp zou niet meer kunnen zonder SP71. Op tal van 

uitvoerende fronten heeft de samenwerking de beoogde efficiency en kwaliteit bereikt. Het 

belangrijkste knelpunt zit bij strategische taken, waar Leiden een andere behoefte heeft dan 

de kleinere gemeenten. Het college van Leiderdorp heeft begrip voor de problematiek die 

SP71 en de gemeente Leiden als grootste partner ervaren. 

Elise Zandstra licht toe tegen welke problemen SP71 aanloopt door de wijze waarop de 

sturing nu is georganiseerd. 

De leden van de auditcommissie zijn blij met de extra toelichting. Verschillende leden vinden 

de collegebrief soms cryptisch, de toelichting maakt de problematiek veel helderder.

De auditcommissie vindt het wenselijk om dit onderwerp zo snel mogelijk te bespreken in 

het Politiek Forum. Vanuit de commissie komt wel de wens om ter voorbereiding van die 
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bespreking een extra oplegnotitie toe te voegen, die wat betreft toon en inhoud overeen 

komt met de toelichtingen die in de commissie zijn gegeven door gemeentesecretaris, 

wethouder en algemeen directeur. De gemeentesecretaris en de griffier zullen een 

gezamenlijk procesvoorstel maken voor het presidium.

4. Programmabegroting 2021-2024 

Aan de hand van een presentatie van de ambtelijk adviseur financiën vindt een 

gedachtewisseling plaats. 

De geplande informatieavond over de begroting op 26 oktober acht de auditcommissie 

overbodig.

5. Normenkader: procesvoorstel jaarlijkse behandeling

De auditcommissie stemt in met het procesvoorstel van de controller m.b.t. de jaarlijkse 

behandeling van het normenkader.

6. Procesvoorstel laatste begrotingswijziging

De auditcommissie stemt in met het procesvoorstel van het college m.b.t. de laatste 
begrotingswijziging van het jaar.

7. Rondvraag 
- Wethouder Binnendijk doet een mededeling m.b.t. het toekomstig voorzitterschap van 

de GR SP71.
- Wethouder Binnendijk maakt melding van een collegebrief die vandaag aan de raad is 

aangeboden inzake een forse tegenvaller in het sociaal domein.

8. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22:15.
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