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

Verslag van de openbare bijeenkomst van de Auditcommissie Leiderdorp op 14 december 2021 via 

MS-Teams 

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

Schipaanboord (ChristenUnie-SGP), Huibrecht Bos (CDA), Jeannette Hofman-Züter (GroenLinks), Rik 

van Woudenberg (wethouder, vervangt dhr Binnendijk), Bart Rijsbergen (raadsgriffier)

Vanuit de ambtelijke organisatie: de financieel adviseur, de concerncontroller

Afwezig met kennisgeving: Roeland Schmidt (PvdA)

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering.

2. Mededelingen

- De financieel adviseur meldt de stand van zaken m.b.t. Alliander en de vastgestelde 

hoogte van de rente (2,075%).  

3. Financiële Verordening 2022 

De financieel adviseur licht toe dat het vooral gaat om technische wijzigingen, leesbaarder 

maken van de verordening en verwerking van nieuwe wetgeving.

Niels Verwers vraagt naar de afschrijvingstermijnen bij onderhoud van onderwijsgebouwen, 

met name het onderscheid tussen klein onderhoud, nieuwbouw en (ver)nieuwbouw zou 

helderder moeten zijn. Daarnaast komen vanuit de commissie vragen over automatisering en 

de frauderisicoanalyse. 

4. Doorlichting van de reserves en voorzieningen 2022

De financieel adviseur geeft een toelichting op de stukken. Er volgt een korte discussie over 

de afdekking van renterisico’s en het volgens sommigen hoge weerstandsvermogen in relatie 

tot de vele structurele bezuinigingen van de afgelopen jaren. Namens het college wordt 

geantwoord dat risico’s kunnen fluctueren; dat op hoogte houden van de algemene reserve 

juist helpt om speelruimte te houden en zo juist structurele bezuinigingen te voorkomen. De 

provincie kijkt op dit punt ook kritisch mee.

m.b.t. de reserve Rekenkamercommissie zal de advisering van de griffier betrokken worden 

bij de besluitvorming in de raad. De heer Schipaanboord wil een amendement hierover 

voorbereiden. 
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De heer Schipaanboord bedankt voor de antwoorden op de technische vragen mbt 

beheerplannen openbare ruimte.

5. Aanpassen SMART doelstellingen en prestatie-indicatoren in Begroting en Rapportages

Toelichting door concerncontroller. Een nieuwe raad en nieuw college zijn mooie aanleiding 

om die indicatoren weer eens goed te bekijken. 

Vanuit de commissie wordt aangeraden om de indicatoren wel stabiel te houden per 

raadsperiode. Verder vindt men het inderdaad aan de nieuwe raad om de discussie hierover 

te voeren. Let vooral ook op dat we geen indicatoren opnemen waar we als gemeente geen 

invloed op hebben.

6. Concept Raadsvoorstel Rekenkamercommissie-onderzoek Verbonden Partijen

Ter behandeling in raadscyclus januari. De commissie gaat akkoord. Niels Verwers zal als 

portefeuillehouder vanuit de auditcommissie optreden.

7. Concept Raadsvoorstel Rekenkamercommissie-onderzoek Herplantfonds bomen

Ter behandeling in raadscyclus januari. De commissie gaat akkoord. Jeannette Hofman-Züter 

zal als portefeuillehouder vanuit de auditcommissie optreden.

8. Verslag 7 oktober 2021 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

9. Rondvraag

Voor de zekerheid wordt alvast een extra auditcommissie ingepland op 29 november 2022. 

Beter nu alvast plannen, kan altijd vervallen als het toch niet nodig blijkt.

De geplande datum van 5 april vervalt aangezien er dan nog geen nieuwe auditcommissie is 

benoemd.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.
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