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Geachte raadsleden, 

 

 
Het audit committee heeft op 16 maart jl. een bijeenkomst gehad. Met deze brief informeren 

we u kort over de onderwerpen die daar besproken zijn. Het verslag van de bijeenkomst is 

zoals gebruikelijk naar de raadscommissie F&V gestuurd en zal op de lijst van ingekomen 

stukken worden geplaatst. In deze korte vergadering is met name de voortgang van de 
verdere verbetering van de programmabegroting aan de orde geweest. Ook is kort met het 

AC de stand van zaken besproken over de accountantsverklaring bij de jaarrekening en de 

relatie met de vernieuwing sociaal domein. Verder bent u van harte welkom bij een workshop 
van de accountant over de P&C-cyclus op woensdag 13 april van 10 tot 12 uur in de oude 

raadzaal.  

 

 

Gemeentebegroting 2017, verdere verbeteringen na die van 2016 

De gemeentebegroting 2016 is vorig jaar voor het eerste in de vorm van een website 

gepresenteerd. Daarbij is tegelijk aangegeven dat dit een groeimodel zou moeten zijn: nu 
goed, de komende jaren beter. Naar aanleiding van de evaluatie zijn er een aantal 

verbeterpunten genoteerd voor de versie van 2017. Dan gaat het onder andere om het 

verbeteren van de indicatoren, het beter in beeld brengen van de beïnvloedbare budgetten, en 
de leesbaarheid verder vergroten. In de vergadering is de voortgang van deze punten 

besproken. Het belang en noodzaak van het inzichtelijk maken van de beïnvloedbare 

budgetten is daarbij benadrukt. Ook is het verzoek gedaan om de eerder gebruikte icoontjes 
voor duurzaamheid en wijkgericht werken weer in de begroting terug te laten komen. De 

begroting 2017 zal meer dan vorig jaar worden voorzien van infographics en de nodige 

verduidelijkende plaatjes.  

De ambtelijke werkgroep gaat met deze adviezen aan de slag, terwijl het audit committee de 
vinger aan de pols zal houden en de verbeteringen blijft volgen. Verder worden er 

verbeteringen voor de vragencarrousel doorgevoerd. Zo moet een andere locatie 

(vergadercentrum Kreupelstraat) betere faciliteiten kunnen bieden en is het streven om zo 
veel mogelijk vragen daar beantwoord te krijgen. Vorig jaar bij de begroting werden er nog 

meer dan 200 vragen gesteld na afloop van het carrousel, het streven is om dat terug te 

dringen waarbij ook de medewerking van de raad wordt gevraagd.        
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Uitnodiging voor workshop accountant voor de raad over Planning- & Controlcyclus  
Hierbij wordt u van harte uitgenodigd voor de workshop van de accountant over de planning- 

en controlcyclus. Deze workshop is bedoeld voor raadsleden, fractieassistenten en 

lijstopvolgers en zal plaatsvinden op woensdag 13 april van 10 – 12 uur in de oude 

raadzaal. Menno Kooistra van EY en specialist P&C-cyclus zal ingaan op hoe de cyclus 

functioneert en ook wil hij enkele vernieuwende modellen van andere gemeenten naar voren 

brengen. Doel van de workshop is om het inzicht van de raad in dit onderwerp te vergroten 

en mogelijke andere vormen aan de raad te laten zien.  
 

Accountantsverklaring jaarrekening en evt. vertraging vanwege vernieuwing sociaal 

domein  
Tijdens de vergadering heeft het audit committee nadere informatie ontvangen over de 

ontwikkelingen ten aanzien van de accountantsverklaring bij de jaarrekening met het oog op 

vernieuwing sociaal domein. Het is nog even afwachten of de SVB per 1 april een verklaring 

van de eigen accountant kan overleggen die door onze gemeente weer gebruikt dient te 
worden. Mogelijk wordt de behandeling van de rekening en de verklaring hierdoor gesplitst. 

Het AC heeft er nadrukkelijk op gewezen dat er bij de behandeling van de gemeenterekening 

in ieder geval een rapportage van de accountant ligt, waar dit deel dan eventueel maar buiten 
beschouwing wordt gelaten.  

 

 
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, 
 

 

 
P.A. Kommerij, 

Secretaris. 


