
 

 

 

Verslag auditcommissie gemeente Schagen 
  

Datum   30 april 2020 
Tijdstip   19.30 uur  
Locatie   via Teams  
Aanwezig  De leden: voorzitter mevr. B.J. Glashouwer (voorzitter), dhr. G. Meijer (griffier),  

dhr. J. Th. Kröger (JESS), dhr. I.L. Kroon (VVD), dhr. J.C. Schrijver (PvdA),  
mw. M.C. Verloop (Wens4U), dhr.  A.S. Groot (Seniorenpartij Schagen), Bram 
Broersen(CDA) 

PH: Mevr. J.M. Kruit (wethouder Financiën) 
De adviseurs:  Dhr. R. van der Voorn (afdelingshoofd Financiën en Control), dhr. G. Schook 

(financiën), dhr. R. Bakker (financiën), mevr. M. Duineveld, (financiën), dhr. P. van der 
Kruit (voorzitter RKC)  

Gast  Dhr.  J. Olij (accountant IPA Acon), Mevr. P. de Nijs, en Dhr. S. van der Veek 
Overig  Mevr. M. de Vries-Adriaanse (griffie medewerker/verslag) 
Afwezig - 
 
1 Opening en mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Het voorstel van de 
voorzitter om door te gaan tot uiterlijk 21.30 uur en wat dan nog niet behandeld is, door te 
schuiven naar de vergadering van 2 juni a.s. is akkoord bevonden. 
 

2 Vaststellen agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

3 Vaststellen agenda Verslag van de vergadering d.d. 2 december 2019 
Naar aanleiding van: 
Blz. 1 punt 8: (afvalstoffenheffing), begrotingsaanpassingen worden voortaan expliciet in een 
besluitvormend document opgenomen rond de voortgangsrapportage. De voorzitter wil de 
wethouder hier nog even op attent maken, want de voortgangsrapportage is aanstaande. 
 
Correctie: 
Blz. 4 punt 12: accres is met dubbel c.  
 
Met deze correctie wordt het verslag vastgesteld. 
 
 

4 Ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken, behalve die geagendeerd staan bij actualiteiten. 
 

5 Toezeggingen 
Dit betreft twee punten: 
Aandachtspunten voor de voortgangsrapportage; dit neemt de wethouder mee en komen we 
in juni op terug. 
Control statuut, staat nu op de agenda. 
De voorzitter geeft aan dat beide punten zijn nagekomen. 
 

Ter advisering 
 
6 Jaarrekening 2019 + Rapport van bevindingen van de accountant 

De portefeuillehouder, mevr. Kruit, geeft een korte inleiding. 
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Normaal gesproken is het aanbieden van de jaarrekening met een positief saldo een grote 
mijlpaal. Nu met corona, zijn er andere tijden en hebben we andere zaken aan ons hoofd. De 
titel was “prestatie van formaat”, dat is het ook wel. 
Vorig jaar zijn er veel inspanningen verricht en is er kennis gemaakt met de zero based 
analyse. We hadden  een positief saldo in de prognose opgenomen van € 36.000, maar dit is 
zelfs € 354.000 positief geworden. Voor dit jaar (2020) zal dit wel anders worden. Het college 
is blij met alle goedgekeurde voorstellen door de raad en met alles wat we hebben kunnen 
uitvoeren. Er is veel bereikt voor de inwoners van gemeente Schagen. 

 
Dhr. Olij leidt ons door het rapport van bevindingen 
 
Hij heeft met zijn team de controle conform planning kunnen afronden. De controle was 
vroeg dit jaar. Hij geeft complimenten daarvoor. De jaarrekening is afgesloten met een goed 
resultaat.  
De meeste bevindingen zijn voor een groot deel opgelost. De Interne Controle wordt op 
adequate wijze uitgevoerd en was op tijd gereed.  

 
Het schema met de kleurtjes ziet het er over het algemeen goed uit. Er is 1 oranje kleur  
bijgekomen. Dit betreft de aanbestedingen. Daar zijn wat punten die aangescherpt moeten 
worden.  

 
Conclusie hoofdstuk 7: Er zijn wat onzekerheden in de verplichtingen van de Wmo en de 
jeugdzorg. Als de afrekeningen van bepaalde zorgleveranciers nog niet beschikbaar zijn ten 
tijde van het opstellen van de jaarrekening, wordt een inschatting gemaakt. Als dat op een 
gedegen wijze gebeurt, is dat geen probleem.  
 
Waardering van de grond: Een perceel grond aan de Buiskoolstraat moet volgend jaar 
afgeboekt worden (blijkt al opgenomen te zijn in een woningbouwproject). Dat is geen 
schokkend bedrag: € 65.000. 

 
SiSa: Onzekerheid Haulo ISV. Dit loopt al jaren, zie SiSa tabel. Er zal nog een gesprek 
plaatsvinden tussen gemeente en provincie om het af te wikkelen. Dit is een lastige, maar 
moet wel afgerond worden. Er zit wel wat risico in. 

 
Belastingen: Het btw-onderzoek loopt nog. Hier zit een zeker risico in en er is dan ook een 
voorziening voor getroffen. Ook is er nog de vennootschapsbelasting. De aangifte is nog niet 
vastgesteld. De Belastingdienst is hier nu mee bezig. Het is mogelijk dat de gemeente 
hierover nog een naheffing krijgt. Dat is een punt van aandacht. 

 
Salarisadministratie: De gemeente is sinds vorig jaar overgestapt naar een ander 
salarissysteem (Afas). Vanuit de VIC zijn hier nog de nodige aandachtspunten.  

 
De accountant is over het algemeen tevreden over de interne beheersing. De gemeente 
Schagen zit wat dat betreft op een goed niveau en er is wederom vooruitgang geboekt. 

 
Vragen over het accountantsrapport: 

 
Dhr. Groot vraagt hoe het staat met het btw-bedrag wat mogelijk betaald moet worden. Dhr. 
Olij stelt dat dit is nog geen gelopen race is. Voor het risico is in de jaarrekening een 
voorziening opgenomen. 
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Dhr. Kröger geeft aan dat er best zware positieve tekst staat in dit rapport over de interne 
controle en beheersing. Hoe rijm je dit met de kanttekening over de onafhankelijkheid? 
Dhr. Olij geeft aan dat er voortuitgang is geboekt, zaken zijn opgepakt en komen intern ook 
niet terug. Maar niet alles gaat goed, wat nog beter kan staat in het rapport. 
De vraag hoe de onafhankelijkheid van de interne controle geborgd kan worden, ook naar de 
toekomst toe, staat nog open.  

 
Dhr. Kroon uit zijn zorgen over de Sociale Verzekeringsbank (SVB) omdat de cijfers nog niet 
beschikbaar waren. Dhr. Olij geeft aan dat die cijfers er inmiddels wel zijn, maar dat de SVB 
nog steeds geen goedkeurende verklaring voor de rechtmatigheid heeft. Door de beperkte 
omvang heeft dit geen effect op het oordeel voor de gemeente Schagen. 

 
Dhr. Schrijver vraagt hoe de controle loopt bij medewerkers die in of uit dienst gaat. Dhr. Olij 
geeft aan dat er geen materiële tekortkomingen zijn maar wel verbeterpunten. Dit wordt bij 
de interne controle bekeken worden en getoetst.  
 
Dhr. Schrijver constateert dat er een positief saldo is ondanks tekorten in het sociaal domein. 
Extra baten binnen het economisch domein zorgen hiervoor. Dit baart hem zorgen voor 
2020. 
Over de prognose over 2020 kan Dhr. Olij niet zo veel zeggen. Deze is nog niet bekend.  
Hij ziet wel een tendens dat de kosten voor de Wmo oplopen. Ook de uitgaven voor bijstand 
gaan omhoog, met name door corona. Dit zal wel effect hebben op de cijfers van 2020, het 
zal een lastig jaar (of jaren) worden. 

 
Mevr. Verloop  deelt de zorg rondom de vennootschapsbelasting. Er is een externe partij in 
beeld om hier naar te kijken. Er is een flink verschil van inzicht met de Belastingdienst. Had 
hier niet eerder op geanticipeerd kunnen worden? Dhr. Olij geeft aan dat het aangifte doen 
voor de Vpb sinds 2016 nieuw is voor de gemeenten. Is het vermogensbeheer of een 
activiteit? De Belastingdienst wacht eerst rustig af, geeft geen aanwijzingen, laat gemeenten 
aangifte doen, doet dan onderzoek en nemen dan pas een standpunt in. Gemeente Schagen 
heeft naar eer en geweten gehandeld en er is goede aandacht voor geweest. Het is nu 
afwachten hoe het bij andere gemeenten gaat lopen en hoe de Belastingdienst gaat 
reageren. 
 
Mevr. Verloop is verder content met de aanbeveling om de meerwaarde van de digitale 
jaarrekening te vergroten. Zij heeft dit ook al eerder bepleit. 

 
De voorzitter vraagt naar het standpunt van de accountant over de 
rechtmatigheidsverklaring van het college bij de gemeente en dan in het bijzonder met 
betrekking tot de gemeenschappelijke regelingen, waar de besturen ook allemaal ingaande 
2021 zo’n verklaring moeten gaan afgeven. Is de gemeente er klaar voor?  
 
Dhr. Olij geeft dat dit een terecht punt van zorg is. Hij heeft een aantal gemeenschappelijke 
regelingen als klant en niet één is hier al bewust mee bezig. Hij ziet ook nog maar weinig 
gemeenten die hier bewust mee bezig zijn. Schagen is hierop een uitzondering. Het is een 
goede zaak dat het gemeentebestuur hier bij de gemeenschappelijke regelingen aandacht 
voor vraagt. De accountant houdt er ook rekening mee, dat het proces van de 
rechtmatigheidsverklaring i.v.m. corona een jaar wordt uitgesteld.  
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Jaarrekening vragen: 
Iedereen heeft complimenten voor de organisatie en de accountant voor de goede 
jaarrekening die, keurig op tijd, is opgeleverd. 
 
Mevr. Verloop heeft in technische zin 1 vraag.  Op blz. 156 van de digitale jaarrekening zitten 
bij de BBV indicatoren grote verschillen tussen begroting en jaarrekening zitten veel 
verschillen. Bijvoorbeeld bij Geweld en vernieling openbare Ruimte. Als  begroot staat 5 en 
bij jaarrekening staat 50. Klopt dit wel? Wordt er niet met 2 maten gemeten? 

T. Dhr. Van der Voorn geeft aan hier zo snel geen antwoord op te weten. Hij heeft de vraag 
genoteerd en zal deze schriftelijk laten beantwoorden. 

 
Dhr. Schrijver maakt zich toch wel wat zorgen over de grote interne verschuivingen. Het 
tekort op Jeugzorg en Wmo wordt nu met overschotten binnen het economisch domein 
weggewerkt.  

 
Dhr. Kroon ziet graag in de jaarrekening vermeld hoeveel woningen er gerealiseerd zijn. Nu 
staat er alleen van hoeveel woningen de bouw gestart is. De PvdA heeft hier eerder ook al 
vragen gesteld over hoeveel gerealiseerde woningen er de afgelopen jaren zijn geweest, 
maar heeft nog geen reactie gehad. Misschien is dit iets wat er jaarlijks terug kan komen in 
de jaarrekening? 

 
T. Dhr. Van der Voorn neemt deze vragen mee en zal de vragen laten beantwoorden en zal de 

realisatie aantallen woningen jaarlijks opnemen. 
 

Dhr. Kröger vindt het heel veel pagina’s maar snapt dat dit zo moet. Misschien is het handig 
om tussentijds door  de accountant bijgepraat worden, i.p.v. 1x per jaar. Mevr. Glashouwer 
geeft aan dat je dan bij continuous audit (voortdurend inzicht) komt en dat is de ontwikkeling 
voor de toekomst. Zover zijn we helaas nog niet met de huidige wetgeving en 
mogelijkheden.. 

 
Samenvattend: 
Gezamenlijk complimenten aan organisatie en accountant en hulptroepen dat dat de 
jaarstukken en het accountantsrapport in corona-tijd zo op tijd zijn afgerond. 

 
Advies aan de raad: 
Gezien het concept raadsbesluit: 
Voorgesteld wordt om een deel van het saldo te bestemmen voor klimaatmaatregelen (oude 
afspraak) en wat overblijft te storten in de algemene reserve. 
Nu ineens is er corona met allemaal onzekerheden. Zou je dan niet een herbezinning moeten 
hebben over het resultaat en alles in de algemene reserve stoppen? 
Alle leden geven hun mening en er is besloten om het advies te laten zoals het nu is. We 
adviseren conform positief en de voorzitter zal een opzet maken voor komende 
raadsvergadering. 

 
De wethouder wil de leden van de auditcommissie bedanken voor al hun opmerkingen. Deze zijn 

over het algemeen positief, maar er zijn ook verbeterpunten. Een aantal punten hebben we op groen 

gekregen, maar er moet nog veel werk verzet worden. Elk jaar gaat het steeds een beetje beter. Het 

college is ook blij en geeft de organisatie een pluim.  
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Ter bespreking 
 

7 Collegeonderzoek gebruik van software in de organisatie (ex. artikel 213a GW) 
 Dhr. Schook krijgt het woord. Hij is betrokken geweest bij het opstellen van het rapport.  
Gebleken dat software goed beheerd wordt en op juiste wijze. Er is niet onderzocht of dit de 
juiste pakketten zijn om het beste resultaat te kunnen bereiken. Er zijn mogelijk betere 
pakketten te krijgen, maar deze vraag is niet uitgewerkt.  

 
T Dhr. Kroon stelt dat in de raad een werkgroep ICT actief is, die is niet betrokken geweest bij dit 

onderzoek en ook niet bij het opstellen van het rapport. Hij heeft toch wel wat zorgen rondom 
de autorisaties en privacy die in geding kunnen zijn.  Hier moet toch wel actie op komen en 
prioriteit aan gegeven worden. De werkgroep komt op 7 mei a.s. samen, het rapport is nog niet 
behandeld. De voorzitter zit in deze werkgroep en zal dit punt op de agenda van een 
vergadering laten plaatsen.  

 
 Dhr. Kröger vraagt zich af wat de waarde van het rapport is. Keurt de slager niet zijn eigen 
vlees? Het is een intern onderzoek. Op de autorisaties na, ziet het er goed uit.  

 
 Dhr. Groot vraag of er benchmarking is uitgevoerd? Er blijkt geen benchmarking te hebben 
plaatsgevonden. Wel wordt de VNG catalogus op dit gebied regelmatig geraadpleegd. 

 
 De voorzitter geeft aan dat, wanneer er via bijvoorbeeld de VNG (“waar staat je gemeente”) 
wellicht een benchmark voorhanden is, die de auditcommissie dan graag ontvangt. Er hoeft 
geen additioneel werk voor gedaan te worden.  

 
 Mevrouw Verloop vraagt hoe gestuurd wordt op het naleven van procedures. 
 Dhr. Van der Voorn geeft aan dat nu met AFAS de controle ook beter verloopt. Diverse 

procedures (nieuwe en vertrekkende medewerkers) worden via een workflow afgewikkeld en 
dit is nu beter geborgd. Er zijn altijd zaken die er tussendoor lopen. Bijv. als iemand van functie 
wisselt en van autorisatie moet wisselen. Via profielen werken is lastig. Er zijn wel 
basisprofielen beschikbaar maar dit is niet 100% dekkend. 

 Op dit moment zijn er diverse acties i.h.k.v. awareness binnen de organisatie.  
 ICT is daarnaast bezig met verbetering van de technische infrastructuur. Wat dit exact inhoudt 
weet dhr. Van der Voorn niet.  Via de voorzitter gaat deze vraag naar de werkgroep ICT.  

 
T Samenvattend:  
 Complimenten voor het rapport. We hopen voor 2020 ook een goed rapport te krijgen.  

 Aanbevelingen uit het rapport moeten goed opgepakt worden. Er gaan 2 punten mee naar de 
werkgroep ICT (het rapport zelf en de vraag over verbetering van de  technische infrastructuur). 

 
8 December circulaire 2019 

 Er is een raadsinformatiememo ontvangen over dit onderwerp. De commissie geeft algemeen 
aan dat het een duidelijke en leesbare memo was en er zijn verder geen vragen. 
  

9 Corona (financiële effecten) 
De auditcommissie is bij monde van de voorzitter benieuwd naar de stand van zaken met 
betrekking tot corona en met hoe de gemeente denkt meer grip te gaan krijgen. Punt 9 
wordt hierbij betrokken. Is wellicht een aanpassing van de P&C cyclus nodig? 

 
Mevr. Kruit geeft aan dat een aanpassing in haar ogen nu niet nodig is. We zitten nu nog in 
de voorhoede van het overzicht. Bijna 80% van de gemeenten heeft zich hier nog niet over 
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gebogen. Gemeente Schagen wel en er is de afgelopen tijd hard gewerkt om een document 
samen te stellen. Het college heeft in korte tijd rijksregelingen moeten uitwerken en de 
gevolgen voor diverse ondernemers, dorpshuizen, e.a. kenbaar gemaakt. Er is zo snel 
mogelijk gehandeld. Er is veel werk verzet en er zijn ondertussen veel aanvragen 
afgehandeld.  
 
Om de auditcommissie en de raad op een zo goed mogelijke manier op de hoogte te 
brengen, is de rapportage in elkaar gezet. Deze is hedenavond rond 19.00 uur naar de raad 
gestuurd. Vrijdag om 14.00 uur gaat hierover een persbericht uit. De auditcommissie heeft 
de rol om de raad te adviseren in zijn controlerende taak, maar daar nu nog geen kennis van 
kunnen nemen.  
In het presidium van 28 april jl. is het voorstel gedaan voor een extra raadsvergadering en 
oordeelsvormende vergadering. Dat is het moment om zich als raad uit te kunnen spreken. 
Daarnaast wordt de raad op de hoogte gehouden middels de wekelijkse memo. 

 
Vragen vanuit de commissie: 
Mevrouw Verloop is blij met de rapportage maar vraagt zich wel af waar straks de dekking 
van alles vandaan moet komen. Zij is vooral benieuwd welke geldstroom er vanuit het Rijk 
komt. Daar wil zij graag over geïnformeerd blijven. 

 
Dhr. Groot vindt het belangrijk dat de auditcommissie in deze goed geïnformeerd blijft en 
pleit voor extra vergaderingen. Hij snapt goed dat soms snelheid geboden is en dat de 
auditcommissie daarin niet vertragend moet werken. 

 
Dhr. Kröger geeft aan dat de corona-notitie die er nu ligt breder is dan alleen financiën en 
staat achter het besluit van het presidium om hier een extra raadsvergadering voor te 
houden. Dit neemt niet weg dat de auditcommissie goed op de hoogte gehouden moet 
worden. 

 
Dhr. Kroon vindt, zo snel even gescand hebbende, de verstrekte notitie goed op opbouw met 
name dat de gevolgen zijn weergegeven per periode zodat we nu ook een redelijk inzicht van 
de gevolgen hebben mocht corona langer gaan duren. De notitie bevat politieke keuzes. Die 
horen bij de raad. Snelheid blijft belangrijk. Wanneer de raad wordt geïnformeerd, weten wij 
het ook.  

 
Dhr. Schrijver vindt het mooi dat deze notitie er nu ligt maar verbaast zich over de 
procesgang. Hij had wel verwacht dat de voorzitter wel geïnformeerd zou zijn. Hij adviseert 
de wethouder dit voortaan te doen. 

 
De voorzitter vat het gesprek samen: 
De auditcommissie gaat niet overal over maar wil wel graag betrokken blijven. Zeker als het 
gaat over de voorziene uitputting van de begroting 2020. Daarom doen we een verzoek aan 
de wethouder om 2 juni met een voorstel te komen over hoe het proces verder gaat lopen 
(meicirculaire e.d.) en hoe de auditcommissie hierbij betrokken wordt voor de rest van het 
jaar. 
Twee keer per jaar een uitgebreide voortgangsrapportage is voor nu mogelijk te weinig, 
misschien een andere frequentie voor dit jaar afspreken, of een lossere manier van 
rapporteren?  
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T Dhr. Van der Voorn licht nog even het ontstaan van de notitie toe en de noodzaak van een 
raadsbesluit voor met name het rechtmatig handelen van het college. Hij zegt toe op 2 juni 
met een voorstel over de verdere procesgang te komen. 

 
 Mevr. Kruit vindt dat een prima oplossing. Ze geeft aan dat het bellen van de voorzitter al op 
haar lijstje van te bellen personen stond, maar door drukte nog niet gelukt was. Ze trekt het 
boetekleed, als ph financiën, aan en belooft beterschap. De voorzitter geeft een compliment 
over het feit dat de notitie er ligt maar was verbaast over het proces. Volgende keer beter, voor 
nu zand erover. 
 
De wethouder vult nog aan dat nu in eerste instantie wordt voorgesteld  om het tekort op te 
vangen met de algemene reserve.  Maar er moet meer gebeuren. Wanneer later blijkt dat deze 
niet toereikend is, zullen er keuzes gemaakt moeten worden. 
 

10 Planning & control cyclus 2020 
 

11 Notitie rechtsmatigheid verklaring & Control Statuut 
Dhr. Van der Voorn heeft een kleine presentatie gepland om in te leiden en de samenhang te 
schetsen met het control statuut tezamen (actiepunt 10 & 11).  

 
Gezien de tijd stelt de voorzitter voor om eerst het rekenkamer jaarverslag 2019 te 
behandelen en dhr. Van der Kruit de gelegenheid te geven om een toelichting te geven en 
daarna een verkorte presentatie van Dhr. Van der Voorn te doen en vervolgens het 
agendapunt door te schuiven naar 2 juni.  Dat wordt dan een waardevolle vergadering en 
waarbij iedereen heeft nagedacht over de informatie uit de presentatie. 

 
Dhr. Van der Voorn heeft een presentatie gemaakt om de visie van de interne controle te 
schetsen. Nu zal hij zich alleen richten op de bestuurlijke kant. Vanaf 2021 moet het college 
de rechtmatigheidsverklaring vaststellen. Zij moet dan kunnen vertrouwen op de interne 
controle. In de planning is hier al het nodige aan gedaan en dit wordt nu uitgewerkt. We gaan 
schaduwdraaien over het jaar 2020. In het voorjaar van 2022 moet het college de officiële 
verklaring doen over het boekjaar 2021.  
 
In het control statuut staan de bevoegdheden, taken en rollen beschreven van de 
concerncontroller en hoe de onafhankelijkheid is geborgd.  
 
De VNG en BADO zijn belangrijke informatiebronnen. De lijn die in hun documenten wordt 
aangegeven komt overeen met waar we al mee bezig waren. Dus een mooie bevestiging dat 
we goed op weg zijn. 

 
T De voorzitter vraagt hoe de organisatie grip krijgen op de controle bij de GR’en waar op gelet 

moet worden? Dit staat ook als punt genoemd in het accountantsrapport. 
Dhr. Van der Voorn geeft aan dit punt volgende keer ook mee te nemen (2 juni).  

 
Voorstel voorzitter: Volgende keer de stukken nogmaals (kort) presenteren en dieper op het 
onderwerp ingaan. 
  

12 Liquiditeitsplanning (verplaatst naar 2 juni) 
 

13 Onderzoek belastingdienst (verplaatst naar 2 juni) 
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14 Jaarverslag RKC 2019 en onderzoeksplan 2020 
Dhr. Van der Kruit geeft aan de RKC flink in de onderzoeken zit. Het onderzoek VN-verdrag 
gehandicapten wordt in de raad behandeld als er weer een fysieke vergadering is. Het 
onderzoek GGD Hollands Noorden zit in de fase van bestuurlijk wederhoor. Daarnaast zijn we 
gestart met het onderzoek naar woningbouw.  In het Presidium zijn extra onderzoekvragen 
rondom woningbouw gesteld, die meegenomen zijn. Dit jaar komt er geen onderzoek naar 
de begraafplaatsen omdat de afdeling hier nog volop mee bezig is en de RKC ‘een broedende 
kip niet wil storen’. Voor na de zomer wordt gedacht aan een onderzoek naar schuld 
hulpverlening en armoedebeleid. Dat zit nu in de fase van vooronderzoek. Ook wordt 
gedacht aan een onderzoek naar de aanbestedingen Jeugdzorg. 
 
Dhr. Kröger leest in het verslag dat per 1 januari 2021 twee leden aftredend zijn. Omdat het 
derde lid net nieuw is, is de vraag hoe hiermee wordt omgegaan.  Dhr. Van der Kruit geeft 
aan hij en mevr. Van der Meer beiden geen volledige volgende termijn ambiëren en dat 
ervoor is gekozen om 1 jaar na elkaar af te treden om zo de continuïteit  zoveel mogelijk te 
kunnen garanderen. 

 
De commissie leden geven complimenten over het verslag en onderzoeksplan.  
Dhr. Groot mist soms wel wat duidelijkheid in de conclusies van rekenkamerrapporten. Deze 
mogen soms iets krachtiger en scherper zijn. Daarnaast geeft hij het openbaar gebied als 
onderzoeksonderwerp aan. 

 
Dhr. Schrijver heeft het gewaardeerd dat alle fractievoorzitters het afgelopen jaar waren 
uitgenodigd om met de commissie te spreken.  

 
Dhr. Van der Kruit bedankt de commissieleden voor hun complimenten en neemt alle punten 
en aanbevelingen mee. Op het punt van scherper en harder maken van de conclusies geeft 
hij aan dat de RKC daar zelf ook mee worstelt. Het kan ook een schrikreactie geven binnen de 
organisatie. We zijn hier intern mee bezig en kijken welke balans werkbaar is voor iedereen. 
 
De voorzitter rond af met de complimenten aan de RKC en een verzoek aan de 
presidiumleden binnen de auditcommissie om meer podium mogelijk te maken binnen de 
raad voor het optreden van de RKC. Nu valt het bespreken van het onderzoeksresultaat wel 
eens tussen de wal en het schip. 
 

15 Actualiteiten (verplaatst naar 2 juni) 
 

16 Rondvraag                                                                                                                                                       
 Er zijn geen vragen  
 Mevr. Kruit geeft aan dat het een goede vergadering is geweest.  

 De voorzitter geeft aan dit overleg als zeer constructief ervaren te hebben, bedankt eenieder 
en kijkt met voldoening hierop terug. Zij kijkt uit naar het vervolg op 2 juni. 

 
17 Sluiting (21.35 uur) 
 De volgende auditcommissie is op 2 juni 2020. 
 


