
 

Verslag Auditcommissie  
 

Datum vergadering 28 november 
Tijdstip 20.00 uur 
Locatie De Maas  
Voorzitter Léon van Dun 

Aanwezig Rita Boer-Rookhuiszen, Ton Miltenburg, Lourens van Bruchem, Ingrid Zwaan 
Adviseurs Katinka de Boer (plv. griffier), Monique de Moedt (concerncontroller), Govert van 

Bezooijen (wethouder)  
Ook aanwezig Philip Bosman (gemeentesecretaris), Marco Jonker ( BWB),   
Afwezig Fred Temminck ( m.k.) 

 

Agendapunten 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

 

2. Vaststellen agenda 28 november 

De agenda van 28 november 2022 is conform vastgesteld.      

 

3. Vaststellen verslag 31 oktober 

Het verslag d.d. 31 oktober is met een kleine technische wijziging vastgesteld.  

 

4. Auditplan 

De auditcommissie een aantal punten genoemd die zij graag toegevoegd zien aan het auditplan: 
- Cybersecurity, met name de gedragskant, nemen wij daar voldoende maatregelen?  (ik neem aan dat de 

technische kant terugkomt in een EDP audit) 
- Kwaliteit registratie kosten crises: Oekraïne, CNO en evt. statushouders: is de registratie adequaat met 

oog op de verantwoording en te verkrijgen rijksmiddelen hiervoor? 
- Bij de interim controle kijken jullie vooral naar de administratieve organisatie, kunnen jullie aangeven 

hoe onze AO ervoor staat in relatie tot het gemiddelde van andere gemeenten? 

 

Daarnaast wil de auditcommissie graag meer weten over de te vormen voorziening voor verlofsparen. Met 

name over welke uren meegenomen moeten worden in de berekening.  

 

5. Stand van zaken onderzoek kerngericht begroten   

Thomas Uittenbogaard geeft een toelichting over het onderzoek kerngericht begroten. Ook worden de 

meningen van de auditcommissieleden gepeild d.m.v. een ‘mentimeter’. Er wordt gediscussieerd over   

soorten taken en over het sturingsprincipe. Kerngericht begroten zal samen oplopen met het kerngericht 

inrichten van de beheerplannen en met de nieuwe programma indeling.         

 

6. Nieuwe programma indeling: verkennen 

Monique de Moedt neemt de leden mee in de verkenningsfase. Voorbeelden van andere steden worden 

besproken en in de auditcommissie van januari komt er een voorstel voor een programma indeling. Er zal   
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van onderaf gekeken worden naar alle taakvelden die er zijn en die er nu gebruikt worden in de begroting. 

Ook zal er naar logische combinaties gekeken worden, zoals bijvoorbeeld volksgezondheid, welzijn en sport.  

 

 

Planning:  

Er zal er in stappen naar een totale omslag in 2026 toegewerkt worden. In januari zal dit onderwerp op een 

interactieve manier met de auditcommissie besproken worden en daarna zal de raad geïnformeerd worden.  

De voorzitter van de auditcommissie zal met een korte mededeling komen over de stand van zaken in de 

november raad (29 november). Monique de Moedt zal een korte memo maken als onderlegger voor de 

voorzitter.               

 

7. Stand van zaken regionale Rekenkamer 

8. M.b.t. Stand van zaken BWB 

 

 

Er loopt een onderzoek m.b.t. terughalen taken en maatregelen financieel beheer. Dit is vermeld in de 

informatienota die bij de ingekomen stukken op de agenda van vanavond staat. Deze informatienota is 

besproken in de auditcommissie. De auditcommissie houdt een vinger aan de pols m.b.t. dit onderzoek en is 

geïnformeerd hierover door BWB. Het college heeft gemeld dat ze vertrouwen hebben dat er goede resultaten 

geboekt gaan worden op de verbeteringen van de financiële beheersing inclusief debiteuren-invordering. De 

planning wordt gehaald zoals die in de nota beschreven staat. In maart volgt een definitief besluit en volgt 

informatie naar de raad.      
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9. Evaluatie Accountant Deloitte  

 

Op 21 april 2020 heeft de raad een besluit genomen om Deloitte als accountant voor 3 jaar met 

driemaal een verlenging van 1 jaar aan te nemen. Gezien de looptijd van het contract heeft de 

auditcommissie een evaluatie uitgevoerd en is tot de conclusie gekomen dat de accountant de raad 

goed bedient. De betrokkenheid is groot en de kwaliteit is goed. Een aandachtspunt is de timing m.b.t. 

communicatie van het meerwerk. De auditcommissie ziet graag eerder geïnformeerd te worden m.b.t. 

het mogelijke meerwerk en de hoogte van de kosten m.b.t. dit mogelijke meerwerk. Hierover zijn nieuwe 

afspraken gemaakt met de accountant. 

De auditcommissie adviseert de raad om het contract met de accountant Deloitte met 1 jaar te 

verlengen. Een raadsvoorstel zal spoedig richting raad komen, waarin dit voornemen beschreven staat 

en u daarover een besluit kan nemen.          

 

 

 

 

10. Ingekomen stukken 

- De informatienota “stand van zaken onderzoek terughalen taken en maatregelen financieel beheer” zal 

op 28 november besproken worden. 

- Monique de Moedt en Katinka de Boer zullen samen het proces van de voor de auditcommissie 

relevante ingekomen stukken bewaken.  

         

11. Rondvraag 

- Govert van Bezooijen meldt dat er een informatienota is verstuurd naar de raad m.b.t. debiteuren. Dit 

n.a.v. een toezegging. Vanaf 2021 is dit nu beter ingeregeld bij BWB. De informatienota komt op 28 

november op de agenda van de auditcommissie. 

Monique de Moedt meldt dat dat het proces BWB afgelopen jaar niet goed is verlopen. Er is gevraagd 

om Deloitte naar dit proces te laten kijken. Dit heeft meerwerk opgeleverd voor Deloitte. Dit meerwerk 

kost  € 60.000, -. In de decemberwijziging zal deze meerkosten gemeld worden.    

 

12. Sluiting 

De voorzitter bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering.  


