
Jaarstukken 2018 - Auditcommissie Gemeente Schagen – 14 mei 2019 
 
Aan de gemeenteraad van Schagen, 
 
Het jaar 2018 is het zesde boekjaar van de nieuw samengestelde Gemeente Schagen 
waarover verantwoording wordt afgelegd door het college. De Auditcommissie stelde op 
25 april jl. vast dat er snel en hard gewerkt is aan de jaarstukken en dat er wederom 

slagen zijn gemaakt. Er valt uiteraard nog één en ander te leren en verbeteren, hetgeen de 

Auditcommissie dan ook wil meegeven aan de raad en het zittende college. 
  
Op 12 december 2018 is de Managementletter van de extern accountant IPA-ACON over 
de sturing en beheersing in de Auditcommissie behandeld. 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. Deze 
interim-controlewerkzaamheden zijn naar hun aard voornamelijk gericht op de kwaliteit 
en de toereikendheid van de administratieve organisatie en interne beheersing.  Sommige 
bevindingen in de organisatie blijven te lang hangen binnen de organisatie. Hierop heeft 
de Auditcommissie  u in de raadsvergadering  van 18 december 2018 gewezen. 
 
Nu ligt ook tijdig het accountantsrapport 2018 en goedkeurende controleverklaring voor. 
Daar is te lezen dat er stappen vooruit zijn gemaakt. Het algemene beeld is positief maar 
een aantal onderwerpen heeft met name de aandacht van de accountant: 
 

• Aanbesteding externe inhuur van medewerkers niet alle rechtmatig. 

• De aansluiting van de sub-administraties op het financiële systeem gaat nog niet 
overal goed en dat hangt al jaren. 

• Op het bedrijventerrein Lagedijk is sinds 2009 nog geen enkel terrein verkocht. De 
voorlopige marktwaarde ligt nog boven de boekwaarde, maar dat kan naar de 
toekomst anders komen te liggen. Dan moet worden afgeschreven.  

• Het Sociaal Domein loopt nu goed, medewerkers van de gemeente Schagen zijn op 
bezoek geweest bij Parlan en dat wordt als positief ervaren. Het is te hopen dat de 
Sociale Verzekeringsbank (SVB) volgend jaar met een goedkeurende verklaring 
komt. 

• Echter de bewaking en opvolging van de zelf geconstateerde bevindingen door de 
Verbijzonderde Interne Controle (VIC) kan scherper en wordt nog niet geheel 
uitgenut. 

 
De schuldquote zit aan de veilige kant, maar de solvabiliteitsratio is mager. Een punt van 
aandacht bij toekomstige investeringen, gezien het te verwachten negatieve effect. Over 
het weerstandsvermogen zal het college voorstellen doen in de komende Kadernota 2020.  
 
De accountant kijkt conform zijn opdracht beperkt vooruit. Dus de Auditcommissie geeft 
vast een doorkijkje naar het jaar 2019. Er komt veel op ons af: denk onder meer aan de 
budgettering Jeugdzorg/WMO, de Basis op orde openbare ruimte, de Energietransitie, en 
dat vergt waakzaamheid op komende tekorten!  



 
Vanaf het boekjaar 2021 moet het college zelf een rechtmatigheidsverantwoording van de 
jaarstukken afgeven (In-Control-Statement). Dit vergt ook nu al de nodige voorbereiding, 
waar de Auditcommissie met name aandacht voor vraagt. Wat kunnen we al doen?  
 
Vragen die aan de orde komen (bron VNG): 

1. Wat zijn onze gemeentelijke ambities aangaande de rechtmatigheids-
verantwoording en het eventueel breder trekken naar een “in control statement”? 
En hoe raken deze ambities de inrichting van onze bedrijfsvoering? 

2. Wat is er voor nodig om zelf (als B&W) straks een rechtmatigheidsverantwoording 
af te kunnen geven? Hebben we al voldoende expertise in huis als gemeente of 
moeten we samenwerking in de regio opzoeken? 

3. In hoeverre zijn we nu als gemeente al in staat om zelf een oordeel te geven over 
de financiële rechtmatigheid van onze belangrijkste processen? Is onze 
verbijzonderde interne controle-functie bijvoorbeeld al zodanig opgezet dat, we 
aan het eind van het jaar al een totaalconclusie kunnen trekken met vertaling naar 
de balans en staat van baten en lasten zijn opgenomen? 

4. Kunnen we al eerder als gemeente proberen om zelf een (deel van de) 
rechtmatigheidsverantwoording op te stellen, vooruitlopend op de wettelijke 
verplichting? Die we dan ook gebruiken voor de afstemming en voorbereiding op 
de externe accountantscontrole? 

 
De Auditcommissie complimenteert de organisatie en het college voor het tempo en 
resultaat van het gedane werk! Maar er is zoals geschetst toekomstgericht werk aan de 
winkel. De Auditcommissie kijkt uit naar de verdere actie. 
 
Het is niet aan de Auditcommissie zich uit te spreken over vaststelling van de stukken en 
decharge aan het college of over de bestemming van het resterend batig saldo van  
€ 360.000. Wel heeft de Auditcommissie de volgende opmerking: bij de tweede 
tussenrapportage 2018 op 6 november jl. is reeds een voorschot genomen op het 
verwachte overschot van de jaarrekening 2018. € 400.000,- is toen op voorhand 
toegevoegd aan de reserve ‘maatschappelijk nut’. De Auditcommissie is geen voorstander 
van het specifiek bestemmen van een eventueel toekomstig positief resultaat in het 
lopende jaar en wijst u daar expliciet op.  
 
Voor het overige is de raad aan zet. Tot zover. 
 
De Auditcommissie van de Gemeente Schagen: 

• Boudien Glashouwer, voorzitter; 

• André Groot, vice voorzitter; 

• Hans Kröger; 

• Ingo Kroon; 

• Jan Schrijver; 

• Margreet Verloop. 
 


