
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 9 februari 

2021 om 20:00 uur via digitaal vergaderen (Microsoft Teams)

Aanwezig: Niels Verwers (VVD, voorzitter), Hugo Langenberg (LPL), Rob Visser (D66), Jeannette 

Hofman-Züter (GroenLinks), Huibrecht Bos (CDA) (vanaf agendapunt 6), Geert Schipaanboord 

(ChristenUnie-SGP), Roeland Schmidt (PvdA), Daan Binnendijk (wethouder), Bart Rijsbergen 

(raadsgriffier), Herman Romeijn (secretaris) (tot agendapunt 7)

Als genodigde: twee leden van de Rekenkamercommissie Leiden/Leiderdorp (agendapunt 7)

Vanuit de ambtelijke organisatie: de concern-controller.  

Als toehoorder (agendapunt 7): Frank van Noort (raadslid VVD), Viola van Alphen (raadsadviseur)

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering.

2. Mededelingen

Wethouder Binnendijk deelt mee dat het bestuur van SP71 besloten heeft het onderzoek 

naar de toekomstige structuur van SP71 te starten zoals eerder gepland. De bedoeling is dat 

het onderzoek voor de zomer wordt afgerond.

3. Notitie rechtmatigheidsverantwoording 

De concerncontroller geeft een korte toelichting op de notitie. Er zitten diverse zeer 

technische aspecten aan. De ingangsdatum van de nieuwe wetgeving is nog niet duidelijk, 

dat kan 1-1-2022 zijn of een jaar later. Leiderdorp is er hoe dan ook klaar voor. Vanuit de 

commissie komen vragen over de achtergrond van de wetgeving en de oproep om tijdig 

raadsleden (oude en nieuwe) mee te nemen in de materie, bijvoorbeeld met behulp van 

extra informatieavonden. Wethouder Binnendijk meldt hiervan werk te maken zodra de 

invoeringsdatum duidelijk is.  

4. SiSa-regelingen 2020 verhoging budget

Eerder heeft de controller hierover een brief gedeeld met de voorzitter van de commissie. 

Voortaan zullen dergelijke brieven breder worden gedeeld met alle commissieleden. De 

commissie neemt kennis van de aankondiging dat meerwerk onvermijdelijk zal zijn vanwege 

de nieuwe regelingen. 
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5. Normenkader en controleprotocol 2020-2021

De stukken over normenkader en controleprotocol zijn duidelijk voor de commissie. Nog niet 

overal in het stuk is de hondenbelasting verwijderd. Dit wordt nog verwerkt door de 

concerncontroller.

6. Managementletter 2020

Vanuit de commissie worden diverse verduidelijkende vragen gesteld, onder meer n.a.v. de 

frauderisico-analyse, enkele grondexploitaties en de TOZO-regeling. De concerncontroller 

beantwoordt de vragen. 

7. Rekenkamercommissie Leiden & Leiderdorp onderzoeksrapport ‘Evaluatie 

duurzaamheidsbeleid gemeente Leiderdorp’

De auditcommissie heeft als taak de raad een voorstel te doen over de afhandeling van elk 

rekenkameronderzoek. Door de griffie is een concept-raadsvoorstel voorbereid gebaseerd op 

het door de rekenkamercommissie gesuggereerde voorbeeld. De aanwezige leden van de 

rekenkamercommissie kunnen zich goed vinden in de wijzigingen die de griffie heeft 

aangebracht in het uiteindelijke conceptvoorstel. Vanuit de auditcommissie komt de vraag 

waarom niet alle deelaspecten terugkomen in de conclusies. De leden van de 

rekenkamercommissie geven aan dat het in de conclusies gaat om de algemene lijn, niet om 

de specifieke thema’s. Verschillende leden van de auditcommissie geven aan dat de acties op 

het gebied van duurzaamheid nu voorop moet staan, niet de productie van nieuwe regels of 

documenten. Anderzijds heeft de raad verslaglegging nodig om regelmatig het gesprek 

hierover te kunnen voeren. Al met al vindt de auditcommissie in meerderheid dat het 

voorliggende concept-raadsvoorstel een goede basis is om de discussie in forum en raad te 

voeren.  

8. Rondvraag

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

9. Verslag 13 oktober 2020

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

GRIFFIER 2021-02-10
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