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

Verslag van de openbare bijeenkomst van de Auditcommissie Leiderdorp op donderdag 15 april 

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), Roeland Schmidt (PvdA), Daan Binnendijk (wethouder), Bart Rijsbergen 

(raadsgriffier)

Vanuit de ambtelijke organisatie: een plan-econoom, een beleidsmedewerker RO.  

Afwezig: Geert Schipaanboord (ChristenUnie-SGP), Huibrecht Bos (CDA)

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en stelt de agenda vast

2. Mededelingen

- Wethouder Binnendijk deelt mee dat er correctie noodzakelijk is in de 

begrotingswijziging GIG die momenteel bij de raad ter behandeling ligt. Dit wordt 

betrokken bij agendapunt 3 (GIG 2021)

3. GIG 2021

Er wordt een korte presentatie gegeven door de behandelend ambtenaar.

Hugo Langenberg zegt de schrikken van de fout in de begrotingswijziging, is wel blij dat deze 

tijdig ontdekt wordt en vraagt een verklaring. Wethouder Binnendijk beaamt dat dit niet zou 

mogen gebeuren. Het heeft te maken met tijdelijke problemen m.b.t. de bezetting binnen 

het team financiën.

Diverse leden van de auditcommissie vragen hoe de genoemde herijking van de reserve 

bouw- en grondexploitatie tot stand is gekomen. Volgens de aanwezige ambtenaren is dat bij 

een eerdere begroting gebeurd, toegezegd wordt om dit nog voor het Politiek Forum van 19 

april nader toe te lichten.

Op verzoek van de auditcommissie zal de griffier bij de (burger-)raadsleden nagaan in 

hoeverre behoefte is aan een extra besloten vergadering om de geheime bijlage bij de GIG te 

bespreken.

4. Verlenging benoeming accountant

Vanuit de auditcommissie komen de vragen: hoe kan het dat de verlenging niet tijdig (voor 1-

1-21) in gang is gezet? Wat betekent de formele einddatum van de verlengde overeenkomst 
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(31-3-2023) voor eventuele (afrondende) werkzaamheden van de accountant na die datum? 

Wat gebeurt er als we de overeenkomst niet met een jaar verlengen?

Wethouder Binnendijk benadrukt dat dit vooral aan de raad zelf is. Hij houdt wel een 

pleidooi voor verlenging en gezamenlijk optrekken met andere gemeenten in de regio. Het 

gezamenlijk optrekken hierin heeft om praktische en financiële redenen de voorkeur.

De griffier geeft aan dat de uiterste verlengdatum van 1-1-2021 geregistreerd had moeten 

zijn in het systeem voor contractbeheer bij SP71, waardoor automatisch gerappelleerd 

wordt. Daar is iets fout gegaan. Ook hij benadrukt het belang van gezamenlijk optrekken in 

de regio, ook al omdat de aanbesteding voor een nieuwe accountant veel inspanning en 

deskundigheid vergt. De griffie van Leiderdorp is te klein om dit alleen te regelen.

De griffier zal schriftelijk antwoorden op de vraag over werkzaamheden na 31-3-2023.

De Auditcommissie heeft voorkeur voor één accountant voor SP71 en de deelnemende 

gemeenten.

5. Evaluatierapport Rekenkamercommissie Leiden & Leiderdorp 

Rapport en begeleidende brief bijgevoegd.

In de brief staat dat de Rekenkamercommissie gaat nadenken over de aanbevelingen van de 

evaluatiecommissie en daar na de zomer op terug komt. Vraag is of de auditcommissie naar 

aanleiding van de evaluatie nog zaken wil meegeven aan de Rekenkamercommissie. 

Door de auditcommissie worden twee thema’s genoemd die speciale aandacht vragen:

- De vraag in hoeverre de Rekenkamercommissie ‘politieker’ moet worden

- De financiële aspecten

6. Verslag 9 februari 2020

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

7. Rondvraag

Geen onderwerpen voor de rondvraag.

8. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

GRIFFIER 2021-04-22
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