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Geachte raadsleden, 

 
 

 

Het audit committee heeft 20 januari 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 de accountant gesproken over een 

onderwerp voor een workshop voor de raad. Ook is het behandeltijdstip voor de tweede 
voortgangsrapportage aan de orde geweest en is het halfjaaroverzicht kosten dienstverlening 

van de accountant besproken. 

 

Workshop accountant voor de raad over Planning- & Controlcyclus  

In het door de raad vastgestelde dienstverleningsplan voor het controlejaar 2015 was met de 

accountant afgesproken om voor de raad een workshop te verzorgen. Uit enkele suggesties 

heeft het audit committee gekozen voor het onderwerp planning- en controlcyclus. De 
accountant zal ingaan op hoe de cyclus functioneert en wil enkele vernieuwende modellen 

van andere gemeenten naar voren brengen. Doel is om het inzicht van de raad in dit 

onderwerp te vergroten en mogelijke andere vormen naar voren te brengen. Er wordt gezocht 
naar een geschikte datum, waarschijnlijk wordt dit woensdag 16 maart. De raad kan voor 

deze workshop een uitnodiging tegemoet zien.   

 

VGRII bespreken in oktober of november?  

De tweede voortgangsrapportage met een stand van zaken tot en met eind juni wordt sinds 

enkele jaren in oktober in de raadscommissie behandeld, een maand eerder dan daarvoor. Dat 

geeft de mogelijkheid aan de raad om nog bij te sturen en omdat de rapportage nog voor de 
begrotingsstukken naar de raad gaat, heeft de raad ok tijd om dit stuk volwaardig te 

bespreken. Het college komt er achter dat de eerdere aanlevering ook nadelen heeft. De 

rapportage moet gemaakt worden tijdens de vakantieperiode en omdat het een rapportage t/m 
eind juni betreft is deze niet het meest actueel. Daarom stelt het college voor de behandeling 

van de VGRII een maand uit te stellen en dan tegelijk een rapportage t/m eind augustus aan 

te leveren. Het audit committee heeft de voors en tegens van beide opties besproken en kan 

geen keuze maken. Daarom is het voorstel teruggelegd bij het presidium voor het doorhakken 
van de knoop.  
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Aanbesteding nieuw accountantscontract 

Het aanbestedingsproces is inmiddels zover gevorderd dat de drie binnengekomen offertes 

zijn beoordeeld en op grond van de uitslag daarvan wordt bepaald wie er worden uitgenodigd 
voor het geven van een presentatie op 29 januari. Daarna wordt er een eindscore opgemaakt 

en volgt er in de loop van februari een gunningsadvies aan de raad. Daarin staat welk bureau 

als beste uit de aanbesteding komt en dus aan wie de opdracht gegund dient te worden. De 

contractduur is vier jaar, met de mogelijkheid tot verlenging van twee jaar. Het streven is om 
dit gunningsadvies aan de raad voor te leggen in  de raadsvergadering van 24 februari. De 

ingangsdatum van het nieuwe contract is op 1 juli van dit jaar.  

 
   

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. 


