
 

 

Verslag auditcommissie gemeente Schagen 
  

Datum 19 oktober 2020  
Tijdstip 19.30 uur   
Locatie via teams   
 
Aanwezig  
De leden:   voorzitter mevr. B.J. Glashouwer (voorzitter, CDA), dhr.  A.S. Groot 

(Seniorenpartij Schagen), dhr. J. Th. Kröger (JESS), dhr. I.L. Kroon (VVD), dhr. 
J.C. Schrijver (PvdA), mevr.. M.C. Verloop (Wens4U), dhr. G. Meijer (griffier), 
mevr. M. de Vries-Adriaanse (griffie medewerker/verslag) 

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

Wiggelaar (interim teamleider FIN&BEL), dhr. G. Schook (adviseur AO/IC), mevr. 
M. Duineveld (adviseur AO/IC), dhr. R. Bakker (financiën), mevr. S. Slooves-
Bras (teamleider FIN&BEL), dhr. N. Swellengrebel (alg. directeur)  

Overig: dhr. P. van der Kruit (voorzitter RKC), dhr. J. Olij (accountant IPA-Acon) 
Gast:   Dhr. W. Vonk (CDA) 
Afwezig:   Geen 

 
1 Opening en Mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering.  
 
2 Vaststellen agenda 
 De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
3 Verslag van de vergadering d.d. 2 juni 2020 

Het verslag was uitgebreid. Afgesproken om voortaan de verslagen kort en bondig te houden. 
De voorzitter dankt de notuliste. 
 
Dhr. Schrijver vraagt of de nog openstaande vraag van dhr. Kröger over de frictiekosten en het 
feit dat deze niet langs de raad zijn gegaan (agendapunt 7) al beantwoord zijn? 
Dhr. Bakker geeft aan dat hier toendertijd een apart besluit over is genomen om de 
frictiekosten over te hevelen naar de algemene reserve. Hij zal dit uitzoeken en komt hierop 
terug bij de auditcommissie (Toezegging). 
 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 
4 Ingekomen stukken 

Het stuk rondom planning P&C-documenten 2020 is binnengekomen. Deze stond nog open bij 
de toezeggingen. Bij deze dus afgedaan. 
 
Mevr. Glashouwer geeft aan dat het goed zou zijn als op dit document en ook andere 
documenten het logo van de gemeente Schagen, datum en het versienummer komt te staan, 
nu kan het van elke gemeente zijn. Hetl lijkt of de huisstijl wat is verwaarloosd.  
 
Ze is benieuwd of de coronarapportages worden gecontinueerd.  
 
Mevr. Kruit geeft aan dat op 20 oktober in B&W weer een rapportage wordt besproken en 
zodra deze klaar is, komt hij weer naar de raad toe. De rapportage zal geactualiseerd worden 
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met de cijfers vanuit de septembercirculaire en dan kan de nieuwe rapportage in december 
met de auditcommissie besproken worden (Toezegging). 

5 Toezeggingen 
De toezeggingen zijn afgedaan of de voortgang is weergegeven. 

 
Mevr. Verloop vraagt of de lijst niet aangepast kan worden op datum afdoening toezegging. 
Nu staat alles door elkaar heen, is niet overzichtelijk. De griffie zal hiernaar kijken. 
 

6 Corona updates 
De commissie is blij met de transparantie van de stukken. Op deze manier blijft de raad op de 
hoogte van de ontwikkelingen. Ook fijn om te zien dat ondernemers geholpen worden om deze 
moeilijke periode door te komen. Gelukkig is het ergste scenario wat in mei geschetst was, niet 
uitgekomen en ziet het er iets beter uit.  
 

7 Mei & September circulaire gemeentefonds 
De commissie vindt de stukken duidelijk en inhoudelijke vragen komen terug bij de 2e 
tussenrapportage.  
Daarnaast vraagt de commissie of er geen standaard format is te gebruiken voor de diverse 
rapportages, aangezien beide circulaires anders zijn opgesteld. Als het kan, dan het format 
van de meicirculaire gebruiken als standaard format. Deze leest prettiger.  
Dhr. Van der Voorn neemt dit mee en zal het format van de meicirculaire gebruiken als 
standaard, voor meer uniformiteit en duidelijkheid (Toezegging). 
 
Het valt Mevr. Glashouwer op dat 2020 nu met een positief beeld eindigt maar de komende 
jaren iets minder positief zijn voorspeld. En ze heeft gelezen dat er in de komende 
decembercirculaire extra middelen beschikbaar worden gesteld voor WMO en Jeugd en wacht 
deze af. 
 

8 Raadsinformatiememo Onderzoek boekhouding vastgoed 
De commissie vindt het een goed en duidelijk stuk. Maar er is wel behoefte aan inhoudelijk 
extra uitleg over dit onderwerp. Mogelijk dat andere raadsleden hierbij aanschuiven in evt. een 
beeldvormende vergadering. 
 
Dhr. Schrijver merkt op dat € 8 euro per m2 niet te hoog is geschat. De huizenprijzen zijn ook 
hoog met de lage rente.  
Mevr. Verloop vindt het goed om te lezen dat er een inventarisatie heeft plaats gevonden 
over de materiële activa. Hierdoor komt de boekhouding ook weer overeen met de realiteit. 
Wat opvalt is dat de stille reserves meer waard zijn dan gedacht. 
Mevr. Glashouwer is geschrokken over het feit dat er pas 7 jaar na de fusie actief wordt 
gekeken naar de huidige activa. Hoe kan dit zo lang zijn blijven liggen?   
 
Mevr. Kruit geeft aan dat er een beeldvormende vergadering (portefeuille wethouder 
Beemsterboer) gepland gaat worden met tekst en uitleg over dit onderwerp (Toezegging).  
 
Dhr. Van der Voorn geeft aan dat er eerder op dit onderwerp wel een inventarisatie is gedaan. 
Maar het bleek dat sommige stukken niet goed gewaardeerd waren en de omschrijvingen 
tussen de administratie vastgoed en financiën niet overeenkwamen. Alles is daarom 
nagelopen en in een aantal gevallen moest er afgewaardeerd worden en in sommige gevallen 
kwamen we er positief uit. Per saldo is meer afgewaardeerd wat ten laste komt van de 
algemene reserve.  
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9 Tweede tussenrapportage 2020 
Mevr. Kruit geeft een toelichting op de 2e tussenrapportage 2020 en merkt op blij te zijn met 
het positieve saldo.  
 
De commissie is benieuwd naar de totstandkoming van het positieve resultaat. Er is wat 
onduidelijkheid over de diverse bedragen die op verschillende plekken staan genoemd. Wel is 
helder dat corona een grote weerslag heeft op de financiën en de diverse posten. De 
salariskosten bij Openbaar Gebied (OG) zijn nog niet op orde, de commissie is benieuwd hoe 
dit zit. Het is nog onduidelijk wat de komende maanden nog gaat brengen en de commissie is 
benieuwd waarom de gemeente nu al in 2020 een storting wil gaan doen in de algemene 
reserve om tegenvallers in 2021 te dekken. Is dit nu nog niet te vroeg om dit als opmerking al 
te verwoorden. Dit komt niet terug in RV en de commissie is benieuwd naar de status 
hiervan? 
Daarnaast ligt de vraag wat er nog niet gerealiseerd kon worden en wordt het risico-overzicht 
in deze rapportage gemist.  
 
Mevr. Kruit geeft aan dat het hele jaar in teken van corona staat. De organisatie is druk bezig 
om alles goed te regelen. De verminderde uitgave salariskosten bij OG heeft te maken met het 
feit dat we door corona geen OG-projectleiders hebben kunnen aanstellen i.v.m. geen 
sollicitanten. Het huidige werk is verdeeld en er is gekeken naar welke zaken voorrang 
hadden. In 2021 worden diverse zaken opgepakt, zo ook de ontmoeting in de huiskamers. Het 
overschot bestemmen voor de algemene reserve is inderdaad voorbarig. Het komt daarom 
ook niet terug in het raadsvoorstel. We hebben € 841 duizend euro ontvangen voor corona. 
Voor jeugdzorg hadden we vorig jaar al een extra bedrag gereserveerd.  
 
Dhr. Van der Voorn geeft aan dat het risico-overzicht toegevoegd had kunnen worden. Deze 
zal in het vervolg toegevoegd gaan worden (Toezegging) 
De vragen rondom de diverse bedragen op verschillende plekken is lastig uit te leggen in dit 
overzicht. I.h.k.v. transparantie is dit overzicht gebruikt om de grote mutaties te laten zien en 
wat er in de tussenliggende periode is gewijzigd.  
Dhr. Kröger en dhr. Van der Voorn maken met elkaar een afspraak om uitleg te geven over het 
overzicht. Mogelijk kunnen de tips en tricks die hieruit naar voren komen in de 
decembervergadering besproken worden. 
 
De commissie is benieuwd hoe het zit met de toetsing van de TOZO uitgaven. De kosten 
rondom de tijdelijke maatregelen TOZO worden meegenomen in de operationele kosten en 
worden verrekend door het Rijk. Achteraf worden de TOZO bedragen getoetst op 
rechtmatigheid. In de nieuwe ronde qua vergoedingen wordt extra getoetst en is afdeling 
Samenleving hier extra op geschoold. 
 
Mevr. Glashouwer vraagt of er nog nieuw beleid is verwerkt in de mutaties? En is het niet 
beter om te wachten op de jaarrekening en daarna pas geld te reserveren voor een ander 
doel? 
Mevr. Kruit zegt toe dat we eerst de jaarrekening gaan vaststellen en dan kijken wat we met 
een eventueel batig saldo gaan doen. (Toezegging). Verder is er met de auditcommissie 
afgesproken dat er geen nieuw beleid verwerkt wordt in de mutaties. En dat is ook zo 
uitgevoerd. 
 
Samenvatting van de voorzitter: 
Er is een toezegging gedaan dat het risico-overzicht vanaf nu toegevoegd gaat worden en er 
ligt een toezegging dat technische wijzigingen wel doorgevoerd kunnen worden in de 
mutaties, maar dat de bestemming van het batig saldo wordt uitgesteld tot aan de bespreking 
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van de jaarrekening. De auditcommissie zal adviseren conform het besluit en dit voorleggen 
aan de raad. 
 

10 Managementletter 
 
Mevr. Kruit is blij met deze letter. Er staat nog 1 punt op oranje, de personeels- en salariszaken. 
Dat komt door personele problemen en achterstanden in de automatisering. De koppelingen 
tussen de loonadministratie en de financiële administratie werken nog niet goed en zijn nog niet 
operationeel dus nog niet op niveau als waar het zou moeten zijn. Ze is wel blij met de 
opmerkingen van de accountant over de controlefunctie. 
Dhr. Olij geeft aan dat de processen er goed uitzien. De komende periode moet er aandacht 
besteed worden aan het salarisproces. De rode draad is de coronacrisis door diverse 
bedrijfsprocessen. Volgend jaar volgt ook de rechtmatigheidsverklaring door college. De raad 
moet nog gaan vaststellen wat ze van het college wil horen en weten i.p.v. dat dit via de 
accountant gaat. Ook moeten er nog kaders worden vastgesteld door de  raad vóór het nieuwe 
boekjaar. Het wordt nog spannend of 2021 gaat lukken, want wetswijziging moet nog vastgesteld 
worden. E.e.a. wordt voorgelegd in de decembervergadering van de auditcommissie.  
 
Dhr. Olij deelt wat bevindingen die in het rapport staan. Er zijn nog wat onduidelijkheden bij de 
commissie over de onafhankelijkheid van de concern controller en hoe ga je de rechtmatigheid 
nu borgen. Er zijn goede afspraken gemaakt over het facturenproces. Deze is voldoende 
uitgeschreven m.b.t. verantwoordelijkheden en controle en daardoor ook voldoende geborgd.  
 
Dossierbeheer blijft punt van aandacht. Komende periode komen er met nieuwe tools meer 
mogelijkheden om te verbeteren. Hopelijk kan er bij de jaarrekening een goedkeurende 
eindverklaring afgegeven worden, voor nu ziet het er goed uit. De gemeente Schagen krijgt een 8 
van de accountant, zoals het er nu voor staat. 
 
De commissie is benieuwd wat de rol van de accountant gaat worden als het college straks de 
rechtmatigheidsverantwoording gaat afleggen. Voldoet de gemeente aan de Financiële 
Verordening artikel 24 m.b.t. de controlefunctie?  Dhr. Olij geeft aan dat de accountant moet 
toetsen of de verantwoording van het college goed verloopt. De rechtmatigheid zelf wordt niet 
getoetst door de accountant. De gemeente voldoet aan de financiële verordening en het VIC is 
daar een onderdeel van. Het college geeft uiting aan de verordening, daar wordt fatsoenlijk mee 
omgegaan. De toetsing en onafhankelijkheid moet blijken uit de praktijk. Lastig om te bepalen, 
hoe onafhankelijk is iemand. Je moet het totale plaatje bekijken en daaruit de onafhankelijk 
kunnen toetsen. Bij rechtmatigheid blijft de Sisa wel onder accountant vallen.  In de notitie 
Rechtmatigheid staat dat het een groeimodel is, dus kan nog aangepast worden. 
 
Er is behoefte vanuit de commissie om een voorzet en hulp te krijgen om de kaders over de 
rechtmatigheid 2021 vast te stellen en hoe gaat dit zich ontwikkelen.  
Daarnaast is er de brief van de provincie waar de gemeente Schagen al meerdere jaren op oranje 
staat qua financiële status. Wat is de waarde van het oordeel in die brief? Het lijkt de commissie 
goed om in gesprek te gaan met provincie hierover. 
Daarnaast wordt gevraagd wat de stand van zaken is rondom de discussie met de Belastingdienst 
en het Tax Control Framework. In december volgt er nog uitleg over de Governance Risk en 
Control-tool. 
 
Mevr. Kruit geeft aan dat de Tax Control Framework wordt ingevoerd. Dit zit in een redelijk 
gevorderd stadium. Dhr. Van der Voorn vult aan dat de TCF-tool is aangeschaft en wordt gevuld. 
Welke stappen hebben we gezet, bespreken met Belastingdienst. Er wordt met de 
Belastingdienst gekeken naar de bevindingen en of deze ook in 2017, 2018 en 2019 terugkomen 
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en kijken hoe deze op te lossen. De dossiers worden nu gearchiveerd en er wordt een plan van 
aanpak gemaakt om slagen in te maken. Aanbevelingen in de letter zijn specifiek op 
inkoopdossiers, maar de uitrol ligt breder. De GRC-tool is al gepresenteerd bij werkgroep ICT, 
maar bij behoefte kan dit ook in de auditcommissie. Dit kan in december gedaan worden. 
(Toezegging). 
 

11 Notitie onderzoek borging control en ic (aanwezig algemeen directeur N. Swellengrebel) 
De commissie vraagt zich af hoe het kan zijn dat er gepleit is voor een concern controller, 
waar gehoor aan gegeven is, maar vervolgens geruisloos is opgegaan in een overkoepelende 
functie, waar de accountant niet tevreden over was en wil weten hoe dit zo is gebeurd.  
 
Dhr. Swellengrebel geeft een toelichting op de functie in de afgelopen jaren. Verder geeft hij 
aan dat onlangs is besloten de managementstructuur binnenkort te veranderen. Hij geeft 
een toelichting op de voorgenomen veranderingen. Hij zegt toe dat de functie van controller 
straks zichtbaar en onafhankelijk naar voren komt en wordt gewaarborgd. 
 
Vanuit het langlopende proces en vanuit de nieuwe visie, komt er een reorganisatie binnen 
het MT. In het 1e jaar is er aandacht geweest voor leiderschap. Er is toen een aantal 
teamleiders (TL) toegevoegd aan de organisatie, omdat we merkten dat het belangrijk was dat 
persoonlijk leiderschap van de medewerkers ondersteund moest worden, die dichtbij is en 
ziet hoe iemand functioneert. Iemand die 40 personen onder zich heeft, kan dat niet 
monitoren. Doel: Strategisch management van 6 naar 3, TL’s uitbreiden van 13 naar 15 of 16. 
Dit heeft consequenties voor functies van het MT, de TL’s en mogelijk de rol van de concern 
controller. Hoe het er precies uit komt te zien weten we nu nog niet, maar dat er 
veranderingen aankomen is wel duidelijk. De nieuwe informatie geeft wel wat meer 
onduidelijkheden bij de commissie. Wat doet deze wijziging met de onafhankelijkheid van de 
controller? Hier zijn we al zo lang mee bezig en zijn er diverse stappen gezet, die nu niet door 
kunnen gaan? Blijft het huidige control document staan of gaat deze weer aangepast worden 
i.v. m. de reorganisatie?   
 
De afspraak was dat de functie onafhankelijk gewaarborgd zou worden, dit is in grote lijnen 
wel opgepakt, maar niet zelfstandig neergezet in de organisatie. De commissie wil graag horen 
hoe nu verder en wat het tijdsbestek is van deze reorganisatie.  
 
Dhr. Swellengrebel snapt dat dit onduidelijkheid met zich meebrengt, maar kan inhoudelijk 
nog niet zoveel zeggen. Dit wordt nog uitgewerkt. Dit gaat in 2 stappen, voor eind 2020 hoopt 
hij de invulling van het nieuwe MT rond te hebben en 3 maanden later de functies van de TL’s 
en concern controller rond te hebben. De verantwoording en onafhankelijkheid is belangrijk, 
dat is er nu in opzet en dat gaat ook blijven. Daar gaat hij persoonlijk voor zorgen 
(Toezegging). De functie van controller zal straks zichtbaar onafhankelijk naar voren komen en 
hij zal ervoor zorgdragen dat dit geborgd is. Hij ziet een solistische functie nu niet zitten, ook 
omdat het zo goed geregeld is. Het inrichtingsdocument zal mogelijk aangepast worden, dat is 
nog niet zeker en wordt goed belegd in de organisatie. 
 
Samenvatting van de voorzitter: 
De auditcommissie heeft kennisgenomen van de ontwikkelingen en heeft de wens 
meegegeven van een onafhankelijke concern control-functie, dhr. Swellengrebel heeft 
toegezegd dat hij dit gaat borgen en gaat zich bezinnen hoe verder de organisatievorm te 
geven. 
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12 Rechtmatigheidsverklaring  
Dhr. Van der Voorn geeft aan dat de verklaring wordt uitgewerkt en vormgegeven. Hierbij 
moet je denken aan de tolerantiegrenzen, hoe te rapporteren, etc. Dit is nog niet helemaal 
klaar. Zodra dit klaar is komt de notitie richting de raad en auditcommissie (auditcommissie 
december). Met de raad zal worden besproken hoe om te gaan met de tolerantiegrens.  

 
Samenvatting van de voorzitter:  
In december komt de notitie naar de raad en auditcommissie. De Raad moet kaders wat betreft 
de tolerantiegrenzen meegeven.  
 

13 Kaderbrief financieel toezicht provincie 
Dhr. Kroon geeft aan dat in de managementletter staat dat de gemeente Schagen al 3 jaar op 
rij oranje gekleurd is mede door achterstanden in de toezichttaken. Wordt het niet eens tijd 
dat er een stevig gesprek wordt gevoerd met provincie hierover?  
 
Mevr. Kruit geeft aan dat ze open staat om een goed gesprek te voeren met de provincie als 
daar behoefte aan is.  
Dhr. Van der Voorn geeft aan dat de gemeente al in gesprek is met de provincie over deze 
status. De gemeente is hard bezig om de achterstanden weg te werken bij OG. En inderdaad 
de vraag wat de waarde van de status oranje is. Dhr. Bakker is in gesprek met de provincie en 
deze overwegen om de oranje status te laten varen.  
 
De begroting van de gemeente moet voor 15/11 ingestuurd worden, waar de provincie weer 
op moet reageren. Begin januari ’21 zal er meer duidelijkheid zijn over een nieuwe toezicht 
brief van de provincie. Het gesprek daarover is al wel gevoerd. 
 
Mevr. Verloop is nog wel even benieuwd hoe we de provincie ervan kunnen overtuigen dat 
het een groeimodel is. De provincie zou hier juist blij mee moeten zijn dat ontwikkelingen niet 
blijven hangen. Een goed gesprek zou welkom zijn.  
 
Noot griffier: De jaarlijkse toezicht brief van de provincie over dit onderwerp is er dit jaar niet. De 
provincie heeft aangegeven daar door personele problemen niet aan toe te komen.  
 
Samenvatting voorzitter: 
We missen de gebruikelijke toezicht brief, die doorgaans in de zomer komt. Begin januari 
2021 zullen we meer horen hierover en de kaderbrief wordt voor kennisgeving aangenomen.  
 

14 Memo afstemming onderzoeken 2020-2021 
 
Samenvatting voorzitter:  
Dhr. Van der Kruit (RKC) is niet meer aanwezig om toelichting te geven. De notitie is kort en 
helder en helpt de wethouder bij de behandeling. Er wordt aandacht aan gegeven, de 
onderzoeksonderwerpen zijn breed verdeeld en er wordt voor nu geen onderlinge overlap 
gezien. Het stuk wordt derhalve voor kennisgeving aangenomen. 

 

15 Actualiteiten 
 De aanvullende informatie wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 

 Dhr. Kroon geeft aan dat de pdf-notitie meerjarig financieel inzicht BBV-september 20201 een 
duidelijk stuk is. De griffie zal dit stuk bij het weekbericht voegen ter informatie. 
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 Mevr. Glashouwer geeft aan dat de pdf over AO-fonds gemeenten verkenning financiën web-2 
ook een goed stuk is voor input bij de beschouwingen. Het is goed om mee te bewegen in de 
ontwikkelingen.  

16 Rondvraag 
Dhr. Schrijver is benieuwd of de provincie nog extra gelden van het rijk krijgt en ter beschikking 
stelt om te helpen op gebied van coronamaatregelen. Bijv. extra bijdragen geven aan 
bibliotheken, natuurorganisaties, etc.  Hij wordt hierover graag op de hoogte gehouden. 
 
Mevr. Kruit geeft aan dat de provincie zich het lot van de dorpshuizen heeft aangetrokken en 
een bedrag beschikbaar gaat stellen. Het rijk zelf geeft ook nog extra geld t.b.v. de dorpshuizen. 
De bedragen moeten nog verdeeld worden. Ze komt hierop terug zodra dit bekend is. Evt. bij 
de begrotingsbehandeling en anders via de coronarapportage (Toezegging).  
 
 

17 Sluiting (22.05 uur) 

De volgende auditcommissie is op 3 december 2020 
 


