
1 

 

Gemeente Schagen - Raadsvergadering d.d. 3 november 2020 
 
Reactie Auditcommissie op 2e Tussenrapportage 2020 en verder 
 
Op 19 oktober jl. kwam de Auditcommissie digitaal bijeen en sprak onder meer 
over de tweede tussenrapportage over de financiële stand van zaken, de 
begrotingsuitputting en doelbereiking per najaar 2020. Wethouder Financiën 
mw. Kruit leidde het onderwerp in. 
 
In deze tussenrapportage (de peildatum is niet genoemd) leest u wat de 
organisatie tot op heden in dit lopende begrotingsjaar gedaan heeft. Met deze 
rapportage wordt ook voorgesteld diverse budgetten bij te stellen. U krijgt dus 
niet alleen een rapportage met de stand van het najaar 2020, maar wij maken u 
erop attent dat tegelijk met de voortgangsrapportage aan de raad gevraagd 
wordt suppletoire begrotingswijzigingen 2020 te accorderen.  
 
De Auditcommissie heeft de wethouder expliciet gevraagd of er geen 
substantiële posten waren die nieuw beleid behelzen. Op deze wijze ontstaat 
er dan een duidelijke relatie met de voorgelegde Begroting 2021-2024 en 
worden lopende uitgaven in 2020 rechtmatig. 
 
Er is hard gewerkt aan deze rapportage en ook aan de Corona-rapportages. 
Deze rapportages zijn voortvarend opgesteld, waarvoor onze complimenten in 
deze turbulente periode. De prognoses ten opzichte van de Begroting 2020 
waren als volgt: 

• 1e tussenrapportage 2020: € 522 duizend nadelig. 

• Corona-rapportage per 1 juni 2020: € 1,7 mln tekort. 

• Corona-rapportage per 1 juli 2020: € 1,4 mln tekort. 

• Corona-rapportage per 1 september 2020: € 498 duizend tekort. 

• 2e tussenrapportage 2020: € 564 duizend voordelig. 
 
Als oorzaken voor dit overschot, zoals nu voorzien, zijn onder meer geschetst 
de door het rijk beschikbaar gestelde gelden (mei- en septembercirculaire), het 
niet geheel kunnen waarmaken van voorgenomen ambities en het daarom 
besparen door vacatures en niet realiseren van projecten (openbaar gebied). 
De corona-perikelen zullen hier ongetwijfeld hun impact hebben gehad. De 
Algemene reserve is daarbij wel geslonken met € 895 duizend. Notities over de 
effecten van de mei- en de september-circulaire 2020 heeft de raad vervolgens 
separaat ontvangen. De meicirculaire is daarbij prettiger leesbaar. 
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De Auditcommissie pleit nogmaals voor een voor de raad begrijpelijke 
onderbouwing en transparantie hieromtrent. Ook pleiten we voor een 
uniforme layout van rapportages en raadsinformatiememo’s ten aanzien van 
financiën. De rapportage blijft toch lastig lezen, zowel digitaal als pdf. Een 
consistente lay-out van de stukken zou de raad kunnen helpen.  
 
Tevens stelt de commissie, zoals ook in het voorjaar van 2020 opgemerkt, 
procedureel voor het bijbehorende raadsbesluit zelfstandig leesbaar te doen 
zijn en niet te verwijzen naar ‘financiële aanpassingen die leiden tot een 
positief saldo van € 564 duizend…’ 
 
We zijn helaas in een tweede golf (of tsunami?) beland. Waakzaamheid blijft in 
deze onzekere tijden dus toch geboden. Toegezegd is dat de corona-
rapportages zullen worden gecontinueerd. 
 
Tijdens de vergadering van de Auditcommissie d.d. 19 oktober jl. hebben we 
ook kennis kunnen nemen van de Managementletter van de controlerend 
accountant. De Letter is gericht aan het Management Team van Schagen en 
heeft onder meer als doel de controlebevindingen van voorgaande jaren na te 
lopen.  Deze interim-controlewerkzaamheden zijn naar hun aard voornamelijk 
gericht op de kwaliteit en de toereikendheid van de administratieve organisatie 
en interne beheersing. Daarbij wordt, daar waar dat kan, gesteund op de 
bevindingen van de eigen interne controle. Dit ter voorbereiding van de 
jaarrekeningcontrole 2020. 
 
Het is gebruikelijk dat deze Letter wordt ingezet voor en benut door de 
organisatie. Het is goed om te zien dat de Letter al jaren vertrouwelijk wordt 
gedeeld met de Auditcommissie van de Raad. Over het algemeen schetst de 
accountant een positief beeld. De salarisadministratie behoeft nog verbetering. 
De ‘rapportcijfers’ over de afgelopen jaren ontwikkelden zich van een 6- over 
2013 naar een 8 over 2020. Een knappe prestatie! 
 
Wij vragen wel uw aandacht voor het volgende hardnekkige punt. De afgelopen 
jaren is er door de Auditcommissie bij voortduring aandacht gevraagd voor 
inzichtelijkheid over risico’s die Schagen loopt en de stand van de tot nu toe 
behaalde doelen van het coalitieakkoord. Dit toe te voegen aan de 
voorgangsrapportages. In 2018 is een planmatige aanpak toegezegd. In 2019 is 
daar weer op gewezen. Daar is het ook nu in 2020 nog niet van gekomen. Dat 
vraagt nu toch echt om actie van de organisatie en een nakoming van deze 
toezegging door de wethouder Financiën.  



3 

 

 
Ook is in het voorjaar van 2020 toegezegd dat zal worden gewerkt aan meer 
toegesneden informatie over treasury en liquiditeit. 
 
De Auditcommissie heeft in 2018 expliciet aandacht gevraagd voor de 
onafhankelijke positie van Concern Control ten behoeve van de sturing en 
beheersing en de interne controle. In 2019 heeft zij mét de accountant  haar 
aandachtspunt herhaald. Over 2020 stelt de accountant dat de noodzakelijke 
functiescheiding in opzet nu goed is beschreven, zodat kan worden gesteund 
op de verbijzondere interne controle. Wij gaan dus nu uit van een goede 
werking.  
 
De gemeentesecretaris gaf aan dat hij een organisatie-aanpassing overweegt 
en daar nog eens goed naar zal kijken. De Auditcommissie heeft hier kennis van 
genomen en gaf als randvoorwaarde mee dat de nu gerealiseerde financiële 
functiescheiding geborgd moet blijven.  
 
Ook wordt nu door de organisatie gewerkt aan de kaders van de raad, 
benodigd voor de rechtmatigheidsverklaring ingaande 2021. 
 
Tot slot is nog vermeldenswaard dat de toezichtsbrief van de Provincie Noord-
Holland dit jaar nog niet is verschenen. Wel zijn daarover gesprekken gevoerd 
met de organisatie. We wachten af. 
 
Rest ons om u wederom mee te geven dat de organisatie in uitzonderlijke 
(digitale) omstandigheden heel veel werk heeft verzet om de raad inzicht te 
bieden in crisissituatie en t.a.v. de voortgang. Daarover willen wij graag onze 
erkentelijkheid en dank uitspreken! Het is aan de raad hier verder inhoudelijk 
op in te gaan. Tot zover. 
 
De Auditcommissie van de Gemeente Schagen: 

• Boudien Glashouwer, voorzitter; 

• André Groot, vice voorzitter; 

• Hans Kröger; 

• Ingo Kroon; 

• Jan Schrijver; 

• Margreet Verloop. 


