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Voor de Raad van 18 maart 2013 heeft BBL de volgende vraag: 

 

In de commissie BM van 4 maart is door wethouder Van der Eng toegezegd zijn best te doen 

het Assurancerapport van de accountant over SP71 voor de Raad van 18 maart ter 

beschikking te stellen. 

Aangezien dit een bestaand rapport is, dat in handen is van SP71, gaan wij er van uit dat de 

wethouder, nu hij zijn best er voor doet, er in zal slagen dit rapport aan de raad van 18 

maart ter beschikking te stellen. 

In de commissie bevestigde de wethouder het bestaan van dit Assurancerapport, maar wilde 

hij, voorafgaand aan ter beschikking stelling aan de raad, dit van commentaar voorzien. 

Natuurlijk is BBL zeer geïnteresseerd in dit commentaar, maar wil reeds nu, op dit moment, 

de beschikking krijgen over dit rapport. Het staat de wethouder natuurlijk vrij zijn 

commentaar na te zenden. 

 

Vraag: 

1. Stuurt de wethouder dit rapport voorafgaand aan de raad van 18 maart 2013 naar de 

Raad?  

 

Het rapport is begin van deze middag door de accountant opgeleverd aan het DB van 
Servicepunt71  en wordt als bijlage bij deze beantwoording aan uw raad toegezonden.  
 

2. Zo ja, waarom nu pas, en niet onmiddellijk na de commissievergadering van 4 maart? 

3. Zo nee: waarom niet?  

 

 
Het assurancerapport wordt  opgesteld in opdracht van het DB Servicepunt71 door de 
accountant van Servicepunt71 en is ten behoeve van de gemeentelijke accountants. Ten tijde 
van uw vragen was het rapport nog niet in definitieve vorm door de accountant van 



 

 

Servicepunt71 verstrekt. Naast het assurancerapport (dat betrekking heeft op heel 2012) brengt 
de accountant een Verslag van bevindingen uit, dat zich meer richt op de actuele stand van 
zaken rondom de processen van Servicepunt71 en op de invloed hiervan op de gemeentelijke 
jaarrekeningen. De opmerking uit uw inleiding waaraan u refereert “van commentaar voorzien” 
verwijst naar deze brief.  
Inmiddels is het assurancerapport plus het Verslag van bevindingen begin van deze middag door 
de accountant opgeleverd aan het DB van Servicepunt71. Gezien het bestuurlijk belang van 
deze stukken, is afgesproken dat deze via het  DB direct aan de colleges van de 4 
Servicepunt71-gemeenten worden verzonden. Het college van Leiderdorp heeft besloten de 
stukken onmiddellijk aan uw raad ter beschikking te stellen.  

  

 

4. Zo nee: erkent de wethouder het bestaan van de actieve informatieplicht, zoals 

omschreven in de wet?  

 

Ja. De actieve informatieplicht is in de Gemeentewet opgenomen om de raad in de gelegenheid 
te stellen om zijn kaderstellende en controlerende rol waar te maken. Het college van 
burgemeester en wethouders en de burgemeester worden verplicht open te handelen. Het 
college en de burgemeester dienen alle informatie te verschaffen die de raad voor de uitoefening 
van zijn taken nodig heeft. Met andere woorden; zij dienen openheid van zaken te geven, zodat 
de raad zijn werk goed kan doen. Dit betekent dat het college en de burgemeester gehouden zijn 
bij hun werkzaamheden de afweging te maken wat voor de raad interessante en noodzakelijke 
informatie is. 
 
Het Verslag van bevindingen inclusief assurancerapport voldoet naar mening van het college aan 
dit vereiste. Het DB van Serviecpunt71 heeft besloten om alleen de definitieve versie te 
verspreiden. Ons college staat achter dit DB-besluit. Daarbij voelt ons college zich gehouden aan 
het besluit omdat het DB de opdrachtgever van de accountant is.  
 

5. Zo ja (vraag4), waarom houdt de wethouder zich niet aan de wet?  

 

Het college deelt niet de mening van BBL dat de wethouder zich niet aan de wet houdt.  
 

6. Mocht de wethouder het Rapport op 18 maart niet aan de Raad ter beschikking 

stellen, en dus bewust relevante informatie achterhouden, kan hij de Raad dan 

uitleggen op welke gronden deze Raad vertrouwen in hem kan krijgen?  

 

Het college benadrukt dat het achterhouden van informatie niet aan de orde is. De raad mag er 
op vertrouwen dat het college op dit punt alle informatie aan de raad beschikbaar zal stellen 
zodra deze informatie beschikbaar is. In dit geval zijn de bedoelde stukken direct na ontvangst 
door ons college naar uw raad doorgezonden..  
 
 

N.B. de vraag naar het Assurancerapport is reeds op 4 maart 2013 gesteld, wij herhalen dus 

slechts een eerdere vraag. Van het te laat stellen van deze vraag kan dus geen sprake zijn. 

 

 


