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Geachte raadsleden, 

Tijdens de raadsvergadering van 6 februari 2012 heeft u een motie aangenomen waarin u het 
college oproept de administratieve organisatie binnen de gemeente en Servicepunt71 aan te 
scherpen. Dit met als doel herhaling van een administratieve fout in de verwerking van de 
Nuon aandelen te voorkomen en eventuele financiële tegenvallers tijdig te signaleren. 

Wij hebben de implementatie van deze motie samen met Servicepunt71 en onze accountant 
ter hand genomen. Wij concluderen dat invulling van de motie zich dient te richten op de 
volgende punten: 

1. uitbreiding van de tussentijdse financiële rapportage met balansposities; 

2. collegiale toetsing op foutgevoelige journaalposten en handelingen in het proces; 

3. communicatie over knelpunten (politieke sensitiviteit). 

Ad 1 

Wij hebben met Servicepunt71 afgesproken om met directe ingang de stand van de 
balansposities, naast die van de exploitatie, frequenter te monitoren met name gericht op de 
vraag of de administratie actueel, juist en volledig is. 
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Tot voor kort lag de focus bij de tussentijdse beoordeling van de balans slechts op de correcte 
wijze van het laten aflopen van tussenrekeningen en op de aansluiting van financiële 
rekeningen. Hierover werd niet gerapporteerd. Voorstel is nu om de bestuursrapportage van 
het tweede kwartaal uit te breiden met een verkorte balans en toelichting daarop. 

Een herbeoordeling van financiële vaste activa, zoals die eerder in de administratie zijn 
verwerkt en aan de accountantscontrole onderworpen wordt, zou betekenen dat de registratie 
in voorgaande jaren respectievelijk de beginbalans continue ter discussie staan. Wij vinden 
dat geen reële optie. Ten eerste omdat de administratieve last niet in verhouding staat tot het 
te behalen resultaat. Ten tweede omdat deze al formeel zijn afgehandeld en daarmee de 
bestuurlijke besluitvorming opnieuw zou worden gedaan. 

Wij hebben met Servicepunt71 afgesproken dat foutgevoelige journaalposten en handelingen 
altijd zullen worden onderworpen aan een collegiale toets. Dit betreft vooral de eenmalige en 
relatief complexe transacties. Servicepunt71 heeft in dezen een meerwaarde omdat vanwege 
de omvang van de financiële afdeling en de functiescheiding tussen adviseurs en experts op 
regelgeving een collegiale toets eerder is te regelen en omdat vergelijkbare transacties ook bij 
andere gemeenten voorkomen. 

De verantwoordelijkheid voor de voorbereiding op en besluitvorming over complexe financiële 
transacties blijft bij onze gemeente belegd. Wij hebben besloten collegiale toetsing bij 
besluitvorming met complexe financiële vraagstukken te intensiveren. Dit krijgt vorm door 
invoering van een extra toets door onze controller op concept college- en raadvoorstellen en 
daarmee in advisering naar ons college. In combinatie met de collegiale toets die onder 2) is 
beschreven, biedt dit wat ons betreft voldoende soelaas. Communicatie over knelpunten en 
aandachtspunten krijgt een plek in de reguliere pcc-producten die in het managementteam en 
college worden besproken. Nog dit jaar starten beleidsmedewerkers en MT-leden met een 
training bestuurlijke sensitiviteit. Daarin wordt expliciet aandacht besteed aan het belang van 
het tijdig en volledige informeren van management en bestuur bij knelpunten. Richting SP71 
vormt dit onderwerp standaard onderdeel van de reguliere werkoverleggen waarbij wij van 
Servicepunt71 een kritische en professionele houding verwachten 

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders, *~ / ) 
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