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Geachte raadsleden, 

 

Het audit committee heeft op 24 juni jl. vergaderd. Met deze brief informeren we u kort over 

wat er besproken is. Het verslag van de bijeenkomst is zoals gebruikelijk naar de 

raadscommissie F&V gestuurd en zal op de lijst van ingekomen stukken worden geplaatst. 

Tijdens deze vergadering zijn de documenten voor de aanbesteding van een nieuw 

accountantscontract besproken en is de behandeling van de gemeenterekening in de 

commissie en de raad geëvalueerd. Ook heeft het audit committee zich voorgenomen om het 

eigen functioneren nader onder de loep te nemen en is de opzet van de nieuwe begroting kort 

aan de orde geweest.      

 

Europese aanbesteding accountantscontract  

Het audit committee heeft de documenten voor de Europese aanbesteding van het 

accountantscontract besproken. Gevraagd werd onder andere wat het betekent als de 

toleranties voor de controle van de jaarrekening scherper worden gesteld. Het gevolg is dat 

de accountsbureaus dan hogere prijzen offreren omdat ze een intensievere controle moeten 

uitvoeren. Verder is nog eens benadrukt dat de kwaliteit van de accountant die we zoeken 

voorop moet staan, in de beoordeling komt dat voldoende tot uiting met een verdeling van 

30% waar de prijs meetelt en 70% waar de kwaliteit meetelt. Verder wordt vastgelegd in het 

contract dat de verantwoordelijke partner en de controleleider van het accountantsbureau 

minimaal drie jaar betrokken moeten zijn bij de controle om de nodige continuïteit in de 

dienstverlening te garanderen.  

Het audit committee heeft een positief oordeel over de aanbestedingsdocumenten 

uitgesproken, deze zullen in september via de raadscommissie F&V aan de raad worden 

voorgelegd ter vaststelling. Vervolgens gaat de echte procedure van start en kunnen de 

accountantsbureaus hun offerte uitbrengen tot half december. In januari zullen de leden van 

het audit committee, de wethouder van Financiën, enkele ambtenaren van concerncontrol en 

de griffier de offertes beoordelen. Ook hebben de bureaus de gelegenheid om in een 

presentatie een nadere toelichting op hun offerte te geven. Vervolgens wordt er een keuze 

gemaakt voor een bureau. Deze keuze wordt in februari aan de raad voorgelegd. Het nieuwe 

contract gaat in op 1 juli 2016 voor een periode van vier jaar met mogelijkheid tot verlenging 

met nog twee jaar.   
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Evaluatie behandeling gemeenterekening 2014 in commissie en raad 

Voor de nodige input hiervoor is vooraf onder de raadsleden en korte vragenlijst uitgezet, 

hierop is door vijf raadsleden en door een fractie gereageerd. Naar voren komt dat de 

behandeling van de rekening per commissie veel beter bevalt dan behandeling per 

programma. Een korte uitleg van het raadsvoorstel bij de rekening, bijvoorbeeld een half uur 

voorafgaande aan de vragencarrousel zou in een behoefte bij de raadsleden kunnen voorzien. 

Ook wordt gevraagd om een lijstje met naam en telefoonnummer van ambtenaren, 

bijvoorbeeld per programma, die na de vragencarrousel nog benaderd kunnen worden met 

technische vragen. De rapportage van de accountant (liefst digitaal doorklikbaar) dient eerder 

aangeleverd te worden, zodat de raad de gelegenheid heeft om deze goed te lezen. De 

aanwezigheid van de accountant in de raadscommissievergadering word op prijs gesteld en 

ook de brief van het audit committee en het verslag van de vergadering waarin het rapport 

met de accountant wordt besproken, worden gewaardeerd. Om de AC-brief nog wat meer te 

accentueren kan de voorzitter van het AC in de raadscommissie een korte toelichting geven 

op wat in het AC is besproken. Bovenstaande suggesties zullen in het vervolg worden 

doorgevoerd, indien van toepassing al bij de behandeling van de begroting.   

 

Zelfevaluatie audit committee    

Het audit committee in een grotendeels nieuwe samenstelling draait nu ruim een jaar. Dat is 

een goed moment om terug te kijken en ook om vooruit te kijken: hoe gaat het tot nog toe en 

wat kan beter. Het audit committee gaat in september een aparte sessie beleggen om hierover 

door te praten en te kijken hoe de raad door het audit committee nog beter bediend en 

ondersteund kan worden. 

  

Presentatie webversie begroting nieuwe stijl 

Verder is er kort teruggekeken naar de presentatie van de webversie van de nieuwe begroting. 

De AC-leden zijn tevreden over wat ze te zien hebben gekregen. Verder zijn er nog enkele 

wensen naar voren gebracht die door de werkgroep meegenomen zullen worden.  

 

 

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze brief, dan kunt u uiteraard altijd contact 

opnemen met voorzitter Inge Jongman of secretaris Peter Kommerij. Voor meer informatie 

verwijzen we u naar het verslag van deze AC-bijeenkomst.  

 

Met vriendelijke groet, 

namens het audit committee, 

 

 

 

Peter Kommerij, secretaris.   


