
Kort verslag Auditcommissie

Datum vergadering : 6 mei 2019
Aanvang                    : 20.00 uur
Aanwezig                 : Ashley Karsemeijer (voorzitter), Jur van der Lecq, 
Martha Kool, 

Leon van Dun, Dries Mulder en Koen Steenbergen 
(secretaris)
Afwezig                     : Lourens van Bruchem, Monique de Moedt en 
Govert van 

Bezooijen

Opening
De voorzitter opent de vergadering van de Auditcommissie en heet de aanwezigen 
welkom. Er is een bericht van verhindering binnengekomen van Lourens van Bruchem, 
Monique de Moedt en Govert van Bezooijen.

Vaststelling agenda
Door ziekte is de controleverordening niet tijdig gereed gekomen om nu voor te 
bespreken. Deze schuift door naar de agenda voor 6 juni. De agenda is gewijzigd 
vastgesteld.

Vaststelling kort-verslag vergadering 11 mei 2019
Het kort-verslag is ongewijzigd vastgesteld.

Voortgang inkoop/aanbesteding accountantsdiensten West Betuwe
Monique en Koen hebben een goed gesprek gehad met de heren Rein-Aart van Vugt 
(accountant Deloitte) en Hennie de Winter (manager Deloitte) op vrijdag 26 april. 
Deloitte heeft een concept-auditplan 2019 op hoofdlijnen neergelegd, die is met hen 
doorgenomen en nu in de auditcommissie toegelicht.

AFSPRAAK/ACTIE: de auditcommissie kan zich vinden in het concept-auditplan 2019, 
doch plaatst kanttekeningen bij de opgenomen PM-posten voor invoering 
vennootschapsbelastingplicht en IT-audit. De auditcommissie is van mening dat dit geen 
carte-blanche is en mochten die PM-posten leiden tot meerwerkkosten dan is vooraf 
goedkeuring nodig en kunnen die kosten financieel niet hoger zijn dan maximaal 10% 
van het totaal honorarium.

Er hebben zich tussentijds ontwikkelingen voorgedaan met betrekking tot de 
mogelijkheden voor deelname aan gezamenlijke inkoop/aanbesteding 
accountantsdiensten met de gemeenten Culemborg en Tiel en uitvoeringsorganisatie 
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BvoWB. Een tweetal kleinere accountantskantoren zijn inmiddels gestopt met het 
controleren van de jaarcijfers binnen de zogenaamde OOB’s (organisaties van openbaar 
belang) en dat zal (mogelijk) nog voor de zomer 2019 worden gevolgd door een derde 
kleinere speler binnen dit segment. Hierdoor hebben de gemeente Culemborg en de 
BvoWB een acuut probleem met de controle van de jaarcijfers voor het lopende jaar. Dit 
betekent dat zij niet meer kunnen wachten met de aanbesteding tot het boekjaar 2020 
en zijn nu met zijn tweeën de markt gaan verkennen.

Consequentie daarvan is dat de gemeenten Tiel en West Betuwe overblijven om 
gezamenlijk een aanbesteding accountantsdiensten te doorlopen voor de controle van 
de jaarcijfers vanaf het boekjaar 2020. Er zijn echter gemengde ervaringen in de 
samenwerking met het ambtelijke apparaat van de gemeente Tiel, zowel door de 
ambtelijke organisatie en het bestuur van de voormalige gemeente Neerijnen alsook bij 
de controle van de cijfers Sociaal Domein Neerijnen door de huidige accountant. De 
auditcommissie vindt dat wel een aandachtspunt en een mogelijk risico wat men als 
overweging wenst mee te nemen in de afweging bij het uiteindelijke voorstel naar de 
gemeenteraad ter besluitvorming. Monique zal binnenkort het gesprek aangaan met de 
ambtelijke collega uit Tiel om te bezien hoe die gemeente hier tegenaan kijkt en wat de 
mogelijkheden zijn voor een (mogelijke) gezamenlijke aanbesteding. De uitkomst van 
dat gesprek zal worden verwoord in het concept-raadsvoorstel (versie 2) zoals die 
vanavond nog is toegelicht.

Daarbij opgeteld het gegeven dat er nog “slechts” 6 accountantskantoren over zijn, met 
een goedgekeurde vergunning van de AFM binnen de OOB, wat niet alleen leidt tot 
schaarste in het aanbod, maar zal zeker ook nadelige gevolgen kunnen hebben op het 
aantal inschrijvingen bij een aanbesteding met (mogelijk) een prijsopdrijvend effect.

AFPRAAK/ACTIE: de uitkomst van het gesprek dat door Monique met haar college uit Tiel  
zal worden gevoerd kan er eventueel toe leiden dat we als gemeente West Betuwe de 
aanbesteding alleen voor onszelf gaan doen, uiteraard ondersteund door het Regionaal 
Inkoopbureau Rivierenland. Het gewijzigde concept-raadsvoorstel versie 3 zal 
vervolgens via de email naar de leden van de auditcommissie worden gezonden voor 
akkoord, om daarna ter besluitvorming in te brengen in de raadcyclus van juni 2019.

Verordeningen
Zoals reeds vermeld bij de vaststelling van de agenda, is de controleverordening (GW 
artikel 213) niet tijdig gereed gekomen. Dit agendapunt schuift daarmee door naar de 
vergadering van 6 juni 2019.

Inventarisatie trainingsbehoefte auditcommissie
Er ligt een aanbod van Rein Aart van Vugt (accountant Deloitte) om de raad- en 
burgerleden mee te nemen in HOE ze het beste een jaarrekening kunnen lezen en WAAR 
ze het beste op kunnen letten bij de beoordeling er van, daarnaast zal hij (soms) lastige 
begrippen nader toelichten. Uiteraard is hij ook bereid om de vragen die er daarna nog 
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leven te beantwoorden. Hiervoor zijn de agenda’s van uw raad- en burgerleden en die 
van de accountant naast elkaar gelegd en is dinsdag 18 juni 2019 als geschiktste datum 
uit de bus gekomen. De planning voor de behandeling van de jaarrekeningen GNL staat 
gepland in de raad van 25 juni 2019, dus komt die uitleg mooi op tijd!

AFSPRAAK/ACTIE: de auditcommissie maakt graag gebruik van het aanbod en verzoekt 
om dit te plannen. Een verdere inventarisatie van de trainingsbehoefte wordt 
doorgeschoven naar het najaar.

Rondvraag
Van de rondvraag is in deze vergadering geen gebruik gemaakt.

Sluiting
De voorzitter meldt dat zij de volgende vergadering van de auditcommissie is 
verhinderd. Zij dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 20.45 
uur.

__________

Vastgesteld in de vergadering van 6 juni 2019,

Koen Steenbergen, Jur van der Lecq,

de secretaris. de plaatsvervangend voorzitter.
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