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

Agenda voor de openbare bijeenkomst van de Auditcommissie op dinsdag 19 mei 2020 om 20:00 

uur via digitaal vergaderen (Microsoft Teams)

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

Hofman-Züter (GroenLinks), Huibrecht Bos (CDA), Geert Schipaanboord (ChristenUnie-SGP), Daan 

Binnendijk (wethouder), Bart Rijsbergen (raadsgriffier) 

Vanuit de ambtelijke organisatie: de gemeentesecretaris, een programmamanager, de 

concerncontroller, ambtelijk adviseurs inz. GIG en financiën.  

Afwezig:  Hugo Langenberg (LPL)

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering. De agenda wordt vastgesteld waarbij de punten 4 en 5 

als eerste worden besproken. Mevrouw Hofman-Züter meldt dat zij tevens waarneemt voor 

de heer Langenberg die niet aanwezig kan zijn.

2. Proces ‘naar een toekomstbestendige begroting’ en Kadernota 

De ambtelijk adviseur financiën geeft een presentatie, soms met aanvullingen door 

wethouder Binnendijk. Vanuit de auditcommissie komt de vraag of de gevolgen van de 

coronacrisis al zijn meegewogen. Antwoord is dat deze crisis nog niet speelde tijdens de 

inventarisatiefase, maar dat dit wel meewoog bij de keuzes die het college uiteindelijk heeft 

gemaakt. Overigens blijkt uit een webinar van de VNG dat gemeentes er als gevolg van de 

crisis niet op achteruit zouden moeten gaan. 

3. Toelichting op de GIG 2020

Er wordt een ambtelijke toelichting op de GIG gegeven. Er worden vragen gesteld over de 

GIG in de toekomst als vrijwel alle projecten zijn afgesloten; en over de 

sturingsmogelijkheden voor de raad. Veel ruimte is er niet. Het is vooral techniek, zaken zijn 

vastgelegd in de BBV.

4. Stand van zaken controle jaarrekening

De concerncontroller licht de stand van zaken toe. Er zijn nog gesprekken gaande met de 

accountant m.b.t. het balansdossier. Verder is er enige vertraging bij de aanlevering van 

gegevens door de jeugdzorgaanbieders. Desondanks is de verwachting dat de jaarstukken 

half juni in het college liggen. 
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5. Relatie Auditcommissie en Rekenkamercommissie

De griffier licht de taken toe van de auditcommissie in relatie tot de rekenkamercommissie. 

De auditcommissie:

1. onderhoudt contact met de ingestelde Rekenkamercommissie en dient indien nodig als 

afstemmingsplatform over voorgenomen onderzoeken van Rekenkamercommissie;

2. het bespreken van onderzoeken van de Rekenkamercommissie en het opstellen van een 

advies aan de raad over de afhandeling van het onderzoek;

Daarnaast heeft de auditcommissie een taak in de afstemming van de ‘auditfuncties’ van 

college (213a-onderzoeken), concerncontroller en rekenkamercommissie.

Deze taken zijn nieuw voor de auditcommissie, de commissie pakt ze evenwel graag op. De 

griffier acht het vooral ook van belang dat de raadsvoorstellen over rekenkameronderzoeken 

ook namens de auditcommissie worden ‘verdedigd’ in forum en raad. Afgesproken wordt dat 

hiervoor per onderwerp een woordvoerder wordt aangewezen. Voor het eerstvolgende 

voorstel over klachtenbehandeling wordt dat Geert Schipaanboord. 

Daarnaast wordt afgesproken een afvaardiging van de rekenkamercommissie uit te nodigen 

om een en ander nader te bespreken.

6. Rondvraag

- De secretaris licht toe dat de werving van een nieuwe vaste concerncontroller nog niet 

gelukt is. De huidige interim-controller blijft nog enkele maanden. 

- De heer Bos vraagt of in de auditcommissie verder kan worden ingegaan op de situatie 

bij SP71 die hij ‘zorgwekkend’ noemt. Afgesproken wordt daar verder op in te gaan in 

een extra auditcommissie op 10 juni a.s. Dan wordt ook het agendapunt 

‘Rekenkamercommissie’ toegevoegd.

7. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.
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