
AUDIT COMMITTEE

Nieuwsbrief audit committee juni 2022

Het audit committee heeft op 22 juni vergaderd. Met deze nieuwsbrief informeren we de 
raad over de onderwerpen die daar aan de orde zijn geweest. 

Nieuws van de accountant: rapport bij de gemeenterekening  2021   
Het belangrijkste punt van deze vergadering was de bespreking van het accountantsrapport  
bij de Gemeenterekening 2022. Het belangrijkste hierbij: een goedkeurende verklaring voor 
zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid. De samenwerking met de gemeentelijke 
organisatie is prettig verlopen, aldus de accountant. Enkele besproken aandachtspunten zijn 
de zwakke financiële positie van de gemeente, de rechtmatigheidscontrole die de gemeente 
vanaf 2023 zelf moet uitvoeren (een jaar uitgesteld) en de moeizame relatie met Fujitsu 
inzake de ICT. In het verslag van de vergadering kunt u meer hierover lezen. 
 
Presentatie AC en accountant aan de raad
Na afloop van de AC-vergadering was er een bijeenkomst voor de raad waar het AC en de 
accountant zich gepresenteerd hebben aan de raad. Deze presentaties vindt u hier en hier.  
Aansluitend is het accountantsrapport aan de raad gepresenteerd door Sytse Jan Dul van 
PWC. Daarbij is ook gewezen op de aandacht die de raad dient te hebben voor belangrijke 
verbonden partijen waarbij de gemeente mede drager is van de nodige risico’s, zoals bij 
Warmtestad BV. 

Wijze van contact onderhouden AC met de raad  
In de presentatie voor de raad stelde AC-voorzitter Elisabeth Akkerman de vraag aan de 
aanwezige raadsleden hoe het AC het beste contact kan onderhouden met de raad, naast 
het toezenden van de verslagen en de nieuwsbrieven. Het voorstel om fracties die niet in het
AC zijn vertegenwoordigd te laten ‘adopteren’ door een AC-lid werd positief ontvangen. Het 
AC gaat dit in gang zetten. Over het idee om voor de financiële woordvoerders een 
groepsapp aan te maken waren de raadsleden minder positief.  

Tot slot
Vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Neem dan contact op met voorzitter Elisabeth
Akkerman of secretaris Peter Kommerij. Voor meer informatie verwijzen we naar het verslag
van deze AC-bijeenkomst, te vinden (op het RIS onder de map dossiers). 
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