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

Verslag van de openbare bijeenkomst van de Auditcommissie Leiderdorp op 7 oktober 2021 in de 

raadzaal 

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

Schipaanboord (ChristenUnie-SGP), Daan Binnendijk (wethouder), Bart Rijsbergen (raadsgriffier)

Namens PSA accountants (bij agendapunt 3): diverse vertegenwoordigers (Via MS-Teams)

Vanuit de ambtelijke organisatie: de financieel adviseur (Via MS-Teams), de concerncontroller

Afwezig met kennisgeving: Huibrecht Bos (CDA), Jeannette Hofman-Züter (GroenLinks), Roeland 

Schmidt (PvdA),

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering.

2. Mededelingen

--

3. Gesprek met de accountant: 

-  Toelichting en bespreking Opdrachtbevestiging

De accountant licht de opdrachtbevesting toe , met name ook het daarin opgenomen 

meerwerk. De Audticommissie stemt in met de opdrachtbevestiging.

-  Pre-auditgesprek

De accountant geeft een toelichting op de praatplaat. De auditcommissie heeft geen extra 

aandachtspunten in aanvulling hierop. De accountant vraagt naar controleprotocol en het 

normenkader. Deze zijn reeds vastgesteld, de concerncontroller stuurt de stukken naar de 

accountant.

4. Normenkader en controleprotocol 2022 (Stand van zaken, door controller)

De concerncontroller geeft een toelichting op de actualisatie van het normenkader en het 

controleprotocol. Er worden geen grote aanpassingen voorzien. De bedoeling is dit begin 

2022 in de raad te brengen.

5. Programmabegroting 2022 e.v. (toelichting)

De financieel adviseur geeft een toelichting op de programmabegroting. Vanuit de 

auditcommissie worden verduidelijkende vragen gesteld. M.b.t. de wijzigingen in de 

afvalstoffenheffing geeft Geert Schipaanboord de suggestie om dit gepaard te laten gaan met 

goede uitleg en publieksvoorlichting. De wethouder vindt dit een goede suggestie. 
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6. Versterking kapitaalstructuur Alliander (toelichting)

Wethouder Binnendijk geeft een toelichting bij het voorstel m.b.t. de versterking 

kapitaalstructuur Alliander. De Auditcommissie vindt de toelichting zeer verhelderend.

7. Rekenkamercommissie: Stand van zaken lopende Rekenkameronderzoeken en evaluatie 

Rekenkamercommissie (toelichting door griffie)

De griffier licht de stand van zaken toe. De bedoeling is de rekenkamerrapporten inzake 

verbonden partijen, bomenherplantfonds en de evaluatie van de RKC te bespreken de cyclus 

van januari 2022.

8. Verslag 29 juni 2021

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

9. Rondvraag

- Een papieren versie van de begroting is per fractie beschikbaar.

- De auditcommissie juicht toe dat een voorstel wordt voorbereid om het voorzitterschap door 

Niels Verwers met een jaar te verlengen.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.
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