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Geachte raadsleden, 

 

Het audit committee heeft op 16 september jl. vergaderd. Met deze brief informeren we u 

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 is de evaluatie van de dienstverlening door de accountant voor het 

controlejaar 2014 besproken en ook het dienstverleningsplan voor het komende controlejaar, 

dat loopt van september tot juni volgend jaar. Ook is de stand van zaken van de nieuwe 

begroting kort aan de orde geweest. 

 

Evaluatie dienstverlening 2014 en dienstverleningsplan 2015  

Met de accountant bestaat de al langer lopende afspraak dat ze jaarlijks dmv een evaluatie 

verantwoording afleggen over hun dienstverlening het afgelopen jaar en dat ze voor het 

nieuwe controlejaar een dienstverleningsplan aanleveren. Evaluatie en plan worden 

besproken in het audit committee. Daarbij kunnen voor het dienstverleningsplan 

aandachtspunten vanuit de raad worden aangeleverd.  

Over de evaluatie zijn enkele opmerkingen gemaakt die te maken hebben met de in rekening 

gebrachte kosten, de doorberekening naar andere gemeenten en het niet uitvoeren van 

extraopdrachten voor het college in het afgelopen jaar. Er zijn afspraken gemaakt over het 

duidelijker verantwoorden van de gemaakte kosten.  

Het dienstverleningsplan voor het komende jaar leidde tot drie bespreekpunten. Als eerste 

was dat de aan te leveren aandachtspunten vanuit de raad. Via een memo heeft het audit 

committee begin september aan de raadsleden gevraagd of zij aandachtspunten willen 

meegeven aan de accountant. Dat heeft enkele punten opgeleverd die bij nader inzicht niet 

geschikt waren. In het memo was gesuggereerd de accountant te vragen aandacht te besteden 

aan de vernieuwing sociaal domein. De accountant had dit punt zelf al opgenomen in het 

dienstverleningsplan. Ten tweede werd gevraagd hoe de accountant de controle op het sociaal 

domein wil uitvoeren omdat er meer vrije ruimte is voor de invulling ervan (denk aan 

keukentafelgesprekken). De accountant gaf aan dat vooral gekeken wordt of de gemeente 

goede en goed interpreteerbare regels gebruikt. Als derde kwam de vraag aan de orde op 

welke wijze de door de accountant aangeboden workshop voor raadsleden wordt ingevuld. 

Daarvoor zijn wel enkele ideeën genoemd, maar wordt de concrete invulling nog even open 

gelaten.  
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Nu het audit committee de evaluatie en het plan in orde hebben gevonden, worden deze ter 

vaststelling aan de raad voorgelegd. Daarbij gaat het ook om het bepalen van de 

tolerantiegrenzen, die bepalen hoe ‘streng’ de accountant gaat controleren. Overigens zal het 

voorstel zijn om dezelfde tolerantiegrenzen te hanteren als de afgelopen jaren. Ook het 

normenkader dat eerder door het college van B&W is vastgesteld wordt hierbij meegestuurd. 

De raad kan dit voorstel in oktober tegemoet zien.    

 

Begroting nieuwe stijl: webversie 

Verder is de stand van zaken van de begroting nieuwe stijl (de website) kort toegelicht. Er 

wordt hard aan gewerkt, met daarbij de kanttekening dat de nieuwe begroting niet direct 

perfect zal zijn, maar mogelijk nog heel wat verbeterpunten bevat. De raad en het audit 

committee zullen uitgebreid worden betrokken bij een goede evaluatie van zowel het 

begrotingsproces als de inhoud van de website. De input daaruit zal zoveel mogelijk worden 

meegenomen in de begroting voor 2017. Vooralsnog is de planning dat wethouder Schroor 

de begroting op 2 oktober a.s. presenteert. Op 7 oktober zal er van 12.00 – 13.00 uur (oude 

B&W-kamer) een korte technische uitleg over de website worden gegeven aan de raad, zodat 

u zo ongeveer weet wat u waar kunt vinden en hoe u er doorheen kunt surfen.     

 

 

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.   


