
Auditcommissie 
 

Datum vergadering : 12 september 2022  

Tijdstip : 20.30 uur 

Locatie : Zaal De Maribella, oude-politiebureau Van Dam van Isseltweg 

Geldermalsen 

Voorzitter : Léon van Dun. 

Aanwezig : Fred Temminck en Rita Boer-Rookhuiszen 

Adviseurs: : Katinka de Boer (plv. Griffier), Monique de Moedt 

(concerncontroller), Olga menger (heffingsambtenaar) en Bregje 

Appels (regisseur omgevingsloket)   

Tevens aanwezig : Philip Bosman (Directeur), Govert van Bezooijen (wethouder) 

Afwezig met kennisgeving : Lourens van Bruchem en Ton Miltenburg 

 

  

1. De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

 

2. De agenda van 12 september 2022 is conform vastgesteld   

 

3. Het verslag d.d. 13 juni is ongewijzigd vastgesteld  

 

4. Leges Omgevingswet; Olga Menger, heffingsambtenaar en Bregje Appels, regisseur 

Omgevingsloket, geven een presentatie. De presentatie zal bij de stukken worden toegevoegd. 

13 December komt de legesverordening in de oordeelvorming en 20 december in de raad. 

Conclusie: Tweesporenbeleid wordt gehanteerd door het college m.b.t. de legesverordening. 

Op 2 november zal het Rijk een besluit nemen of de omgevingswet wel of niet per 1 januari zal 

worden ingevoerd. Afhankelijk van dit besluit zal de begroting daarop ingericht worden. Het 

college zal de raad hierover informeren.       

 

5. Monique de Moedt geeft een presentatie over proces en planning m.b.t. wijziging programma-

indeling Begroting.  De nieuwe indeling zal klaar zijn voor de Perspectiefnota 2024. 

Zij vraagt aan de auditcommissieleden om na te denken over een mogelijke nieuwe indeling 

en wat zij de belangrijke thema’s vinden om op te sturen voor de komende vier jaar (zie ook 

perspectiefnota en het college- uitvoeringsprogramma). Tevens zal Monique voorbeelden van 

andere gemeenten opzoeken voor het volgende overleg van de auditcommissie.  

 De presentatie zal bij de stukken worden toegevoegd.  

  

6. De planning is conform vastgesteld. Op 28 november van dit jaar zal er een extra vergadering 

van de auditcommissie zijn m.b.t. de bedrijfsvoering en financiële administratie van BWB.  

 

7. Ingekomen stukken; 

-  N.a.v. brief rekenkamer IJsselstein  is de vraag gesteld hoever het met de oprichting van de 

(Regionale) Rekenkamer WestBetuwe is. De plv. griffier komt terug naar de auditcommissie 
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met een voorstel. Gemeente Buren heeft aangegeven interesse te hebben voor een 

gezamenlijke rekenkamer.  

- Algemeen: M.b.t. de inhoud weet het college van WestBetuwe momenteel nog niet wat zij 

gaan doen met de inflatiecorrectie en de OZB-leges. Hierover zal een informatiebrief naar de 

raad komen.  

- N.a.v. brief provincie richtlijn extra gelden jeugdzorg 2023 meldt de concerncontroller dat 

hier een 2 sporenbeleid geldt met hoe om te gaan met het jaar 2026 in de begroting. De 

hoogte van de Jeugdmiddelen zijn nog niet bekend voor 2026. Het college zal de raad hierover 

informeren.    

 

8. Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.  

 

9. De voorzitter sluit de vergadering. De volgende vergadering is 31 oktober 2022.  

 


