AUDIT COMMITTEE

Onderwerp

Besluitpunten AC-bijeenkomst 8 april 2015.

Aan de leden van de raad

Telefoon 050 367
Datum

77 27

16-04-2015

Bijlage(n)
Uw brief van

Ons kenmerk

4980232

Uw kenmerk

Geachte raadsleden,
Het audit committee heeft op 8 april vergaderd. 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.
De onderwerp tijdens deze vergadering waren de voortgang van de ontwikkelingen begroting
nieuwe stijl en de aanbesteding van een nieuw accountantscontract.
Begroting nieuwe stijl
Na vaststelling van de programma-indeling en het autorisatieniveau door de raad was de
volgende stap om per programma een doelenboom te maken, die inzicht geeft in de opbouw
per programma in deelprogramma’s en beleidsvelden. Enkele voorbeelden van deze
doelenbomen zijn in het AC besproken. De doelenbomen zullen ook worden gebruikt als
navigatie voor de webversie. Zo kan men bijvoorbeeld binnen het programma Sport snel
doorklikken naar het beleidsveld Accommodaties. Ook is gesproken over de bij de
deelprogramma’s aangegeven effectindicatoren en de bij de beleidsvelden aangegeven
prestatie-indicatoren. Bij effectindicatoren (op deelprogrammaniveau dus ) gaat het om het
na te streven effect wat je als gemeente wilt bereiken en waar je maar deels invloed op hebt
(heeft te maken met de vraag: “wat willen we bereiken?”). Bij prestatie-indicatoren (op
beleidsveldniveau dus) gaat het meer om wat je als gemeente zelf doet om het doel te
bereiken en heb je daar ook meer invloed op (heeft te maken met de vraag: “wat gaan we
daarvoor doen?”). Het audit committee stemde in met de hiervoor uitgestippelde lijn. Er
waren de nodige vragen over het inzichtelijk maken van de voor de raad beïnvloedbare
budgetten. Dit is nog wel een lastig punt waar ook andere gemeenten mee worstelen. De
eerste vraag is wat er wordt verstaan onder ‘beïnvloedbaar’. De werkgroep gaat dit punt
nader uitwerken en komt er op terug bij het audit committee. Daarbij zal ook bij andere
gemeenten worden gekeken hoe zij dit aanpakken. De vergelijkbaarheid met vorige jaren is
ook een punt van aandacht voor het audit committee. Omdat de begroting vergeleken met
vorige jaren qua indeling niet helemaal over de kop gaat, is de verwachting dat de
vergelijkbaarheid grotendeels in stand blijft. De indeling per programma en een indicatie van
de bijbehorende indicatoren zullen in een voorstel aan de raad worden voorgelegd. Op 29
april komt dit voorstel naar verwachting in de raadscommissie F&V aan de orde en gaat
vervolgens door naar de raad van mei.
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Europese aanbesteding accountantscontract
Aangezien het huidige contract met onze accountant Ernst&Young na zes jaar afloopt op 1
juli 2016, worden er voorbereidingen getroffen voor een Europese aanbesteding. Voor het
opstellen van een programma van eisen, met daarin de omschrijving van de gevraagde
dienstverlening en de wijze van beoordelen, zijn aan het audit committee een aantal keuzes
voorgelegd. Het gaat dan bijvoorbeeld om de contractduur, de gewenste rol en positie van de
accountant ten aanzien van het college en de raad, en de wijze waarop de offertes zullen
worden beoordeeld. Het audit committee heeft hierover een aantal richtinggevende
uitspraken gedaan, waarmee de ambtelijke werkgroep verder kan werken aan het opstellen
van dit programma van eisen. Daarbij werd door het audit committee nog eens onderstreept
dat de kwaliteit bij de beoordeling voorop moet staan en dat de geboden prijs hier
ondergeschikt aan is. Het is de bedoeling dat het programma van eisen nog voor de
zomervakantie door het audit committee wordt geaccordeerd. Naar verwachting zal het
programma van eisen vervolgens in september aan de raad via de commissie F&V worden
voorgelegd. Daarna kan de Europese aanbesteding echt van start en kunnen
accountantsbureaus hun offertes uitbrengen. Na een procedure van beoordelen wordt er
waarschijnlijk in februari volgend jaar een voorstel aan de raad voorgelegd waarin wordt
aangegeven met welke accountant een nieuw contract wordt afgesloten. In de volgende
bijeenkomsten van het audit committee zal dit proces verder worden begeleid.

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.
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