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Geachte raadsleden, 

 

Het audit committee heeft op 2 juli, vlak voor de zomervakantie, zijn tweede bijeenkomst 

gehad. Met deze brief informeren we u kort over wat daar 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. Belangrijkste onderwerp tijdens deze vergadering was 

de evaluatie van de behandeling van de gemeenterekening. De uitkomsten van deze discussie 

zijn gisteren ter accordering in het presidium aan de orde geweest, vandaar dat we met deze 

brief even hebben gewacht tot na de zomervakantie.  

Om u beter dan voorheen op de hoogte te houden van de thema’s die in het audit committee 

aan de orde komen, zullen we u de komende tijd na elke bijeenkomst van het AC (ongeveer 

zes keer per jaar) een dergelijke brief sturen. 

  

Bespreking evaluatie behandeling gemeenterekening 

Voorafgaand aan de vergadering van 2 juli bleek uit een inventarisatieronde onder raadsleden 

dat er de nodige ontevredenheid was over de wijze van behandelen. Dit leidde tot zes 

discussiepunten in het AC, deze zijn vervolgens met een voorstel aan het presidium van 27 

augustus voorgelegd. Het presidium heeft met de volgende wijzigingen ingestemd: 

1. De twee F&V-commissies op de rekeningdag worden samengevoegd tot één, 

daardoor ontstaat er meer tijd voor de andere commissies.  

2. De raadsleden zouden meer gebruik moeten maken van de vragencaroussel, zodat er 

geen technische vragen meer in de commissies worden gesteld. 

3. Benadrukt wordt dat de discussie in de commissies en de raad gericht zou moeten 

zijn op de verantwoording van de door het college gerealiseerde beleidsresultaten en 

financiële resultaten. Daar zou de raad zich over moeten uitspreken.  

4. De een zou graag wat meer tijd willen tussen de aanlevering van de rekening en het 

moment van de vragencaroussel, de ander wil graag meer tijd tussen vragencaroussel 

en rekeningdag. Als oplossing is ervoor gekozen de situatie min of meer zo te laten 

en de vragencaroussel zo ongeveer halverwege de ontvangst van de rekening en 

rekeningdag te platen plaatsvinden.  

5. Indien het nodig is wordt er tijdens de commissievergaderingen kort geschorst tussen 

de termijn van de fracties en die van de collegeleden, zodat er zo veel mogelijk 

vragen in de vergadering beantwoord kunnen worden.  

6. De bespreking van de rekening per commissie wordt gehandhaafd.  
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Het presidium heeft besloten deze uitgangspunten ook te hanteren bij de bespreking van de 

begroting.  

 

Invoering programma algemene ondersteuning en herinvoering paragraaf 

bedrijfsvoering in de gemeentebegroting en -rekening  

Het audit committee heeft een voorstel van het college besproken om vanaf de begroting 

2015 een programma algemene ondersteuning op te nemen, waarin de overhead van de hele 

gemeente wordt opgenomen. Voordeel hiervan is dat de omvang van de lasten van de 

concern-overhead zichtbaar en daarmee transparanter wordt gemaakt. Als gevolg van die 

ontwikkeling wordt de paragraaf bedrijfsvoering, die nu een programma is in de begroting, 

weer als paragraaf opgenomen, net zoals enkele jaren eerder. Het audit committee had geen 

opmerkingen bij deze voorstellen en is derhalve akkoord. Afgesproken is dat er een kort 

briefje met beide voorstellen naar het presidium gaat ter goedkeuring.   

 

Verdere wijziging begroting 

Als gevolg van het nieuwe organisatiemodel is er gewerkt aan een nieuwe 

kostenverdeelstaat: welke kosten kunnen worden toegerekend en hoe zijn die in de nieuwe 

situatie over de organisatie verdeeld? Waar voorheen elke dienst een eigen staat had, is er nu 

een voor het hele concern. Dat kan overigens leiden tot enkele verschuivingen in de tarieven. 

Het AC praat over de gevolgen hiervan in zijn volgende bijeenkomst op 17 september.    

 

Stresstest  

De afgelopen jaren is er enkele keren een stresstest uitgevoerd door en samen met de 

accountant. Hierbij wordt gekeken hoe gevoelig de gemeente financieel gezien is voor forse 

tegenvallers en naar de mate van flexibiliteit: hoe en in welke mate kunnen grote financiële 

tegenvallers, als ze zich voordoen, door de gemeente worden opgevangen? Eerder had het 

audit committee om een nieuwe stresstest gevraagd waarbij ook de ambities uit het nieuwe 

coalitieakkoord worden meegenomen. Geconstateerd is dat dit voor dit jaar nog niet lukt, 

maar volgend jaar wel. Dan zal ook gekeken worden in welke mate er wordt aangesloten bij 

landelijke initiatieven op dit gebied.   

 

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

opnemen met voorzitter Inge Jongman of secretaris Peter Kommerij.    

 

 

Met vriendelijke groet, 

namens het audit committee, 

 

 

 

P.A. Kommerij, 

Secretaris.   


