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Verslag auditcommissie 
  

Datum   25 april 2019 
Tijdstip   19.30 uur  
Locatie   vergaderruimte “de Markt ”, Laan 19 te Schagen  
Aanwezig  De leden: voorzitter mw. B.J. Glashouwer (voorzitter), mw. E. Zwagerman (griffier),  

J. Th. Kröger (JESS), I.L. Kroon (VVD), J.C. Schrijver (PvdA), mw. M.C. Verloop 
(Wens4U).), J.C. Olij (IPA-Acon Accountant), mw. J. van Dorsten (griffie medewerker) 
De adviseurs: mw. J.M. Kruit (Wethouder Financiën), R. van der Voorn (hoofd 
Financiën en Control), G. Meijer, (teamleider Financiën/Belastingen), G. Schook 
(adviseur AO/IC)  

Overig  M. Sanders (CDA) 
Afwezig A.S. Groot (Seniorenpartij Schagen), P. van der Kruit (voorzitter RKC) 

 
 

1. Opening/mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering om 19:30 uur en heet iedereen welkom.  
De heer A.S. Groot heeft zicht afgemeld.  
 
Bijzonder welkom aan de heer J. Olij  (accountant) en griffie medewerker, mevr. J. van 
Dorsten. Een voorstelronde vindt plaats. 

 
2. Vaststellen agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

3. Verslag van de vergadering van 10 januari 2019 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
Voorzitter heeft 2 punten van aandacht n.a.v.  
*Stand van zaken richtlijn omtrent circulaires -> Het beleid betreffende behandeling 
Circulaires Gemeentefonds komt terug in de Kadernota 2020.  
*Bij de 2e tussenrapportage staat ook een toezegging: er wordt gekeken met de afdeling naar 
de planning en waar mogelijk onderdelen van de P&C-cyclus in een oordeelsvormende 
vergadering te bespreken. In het huidige vergadersysteem is het niet meer mogelijk dit in te 
passen, meldt de griffier. Dit wordt ingepland in het vergaderschema 2020. 
Actualiteiten, agendapunt 8: Raadsinformatiememo over OZB amendement Omtzigt is 
verzonden.  
 

4. Openstaande toezeggingen. 
Indicatoren en ondergrens weerstandsvermogen komen terug bij de Kadernota 2020. 
 

5. Jaarrekening 2018 
Ph Kruit leidt het onderwerp in.  Dhr. J. Olij geeft een nadere toelichting. Hij geeft aan dat in 
algemene zin de jaarrekening er goed uit ziet. Zeker in vergelijking met de periode van net na 
de fusie. Schagen is de eerste gemeente in zijn bestand die de jaarrekening gereed heeft. 
Bij de beoordeling van de jaarstukken is de lat wat hoger gelegd. Hij stipt een aantal 
onderwerpen aan die voor verbetering vatbaar zijn zoals:  
- Externe inhuur van medewerkers: bij een aantal aanbestedingen is de rechtmatigheid 

een issue. De norm is de Europese aanbestedingsnormatiek. De gemeente houdt dit 
nog niet scherp genoeg in de gaten. 

- Administratieve processen: komen steeds beter op orde. Echter de aansluiting van de 
sub administraties op het financiële systeem gaat nog niet overal goed. 
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- Lagedijk: er is sinds 2009 nog geen enkel terrein verkocht. Vorig jaar leek het even 
goed te gaan, maar dit bleek te voorbarig. Taxatie is uitgevoerd, de taxateur heeft 
geoordeeld dat de voorlopige marktwaarde nog boven de boekwaarde ligt, maar dat 
kan naar de toekomst anders komen te liggen. De accountant heeft geadviseerd hoe 
hiermee om te gaan.  

- Winstneming op grondexploitaties: voor het eerst sinds jaren wordt  er een kleine 
winst gemaakt op een aantal grondexploitaties. Conform BBV zijn deze toegevoegd 
aan de reserve Grondexploitatie en het ‘tafelzilver’ (reserve gebouwen 
basisonderwijs). 

- Haulo: complexe zaak uit 2009, omdat Schagen voor afrekenen afhankelijk is van 
derden, zelfs nog van partijen van voor de fusie. Haulo heeft uitstel van betalen 
gekregen. Op gegeven moment dient er wel een afrekening plaats te vinden. 

- Sociaal Domein: loopt goed, medewerkers van de gemeente Schagen zijn bezoek 
geweest bij Parlan, zij hebben een kijkje mogen nemen in hun administratie. Wordt 
als positief ervaren.  

- De Sociale VerzekeringsBank (SVB) heeft een accountantsverklaring met beperking 
gekregen. Het zou mooi zijn als volgend jaar een goedkeurende verklaring komt. 

- Verbijzonderde interne controle (VIC): de bewaking en opvolging van de VIC kan wat 
scherper. 

 
Samenvattend: “Schagen doet het goed”.  
Ph Kruit geeft haar complimenten aan de accountant en bedankt hem voor zijn  
werkzaamheden en is blij met het resultaat.  
De wethouder uit wel haar zorgen over het landelijk vraagstuk van de jeugdhulp. De kosten 
hiervoor zijn afgelopen jaar gestegen.  
 

Vragen auditcommissie   
J. Th. Kröger  
-  Vraagt aandacht voor de tussenrekeningen. Antwoord: de verschillen hebben te 

maken met o.a. de overgang naar een nieuw Belastingenpakket. Er wordt nog één 
keer gekeken of de aansluiting gevonden kan worden. Anders administratief 
oplossen.  

-  Informeert naar de winstneming grondexploitaties. Antwoord: de winstneming is 
conform de door de raad vastgestelde nota Grondbeleid. 

 -  SVB-> lopen we risico. Antwoord: nee we lopen geen risico. 
 -  In de tweede tussenrapportage is reeds een voorschot genomen op het verwachte 

overschot van de jaarrekening. €400.000,- is toegevoegd aan de reserve 
‘maatschappelijk nut’.  
Afgesproken wordt dit in het RV onder het kopje Financiën op te nemen. 

J.C. Schrijver  
- Mist openbaar groen en wegen. Antwoord: Basis op orde komt terug in de 1ste 

tussenrapportage.  
- Jeugdzorg/WMO een groot zorgenpunt, belangrijk om hier geld voor te reserveren.  
M.C. Verloop  
- Merkt op uit het rapport van de accountant dat de adviezen uit de VIC over 

bijvoorbeeld aansluiten debiteurenadministratie onvoldoende worden opgepakt. De 
heer Van der Voorn geeft aan dat zaken serieus worden opgepakt. Staat regelmatig 
op de agenda van het MT en er worden bedrijfsvoeringsgesprekken gevoerd. 

- Bij materiële activa. Zijn de gevolgen voor de overdracht van de wegen van HHNK 
naar de gemeente al bekend? Antwoord: Nee. Het overleg is nog gaande en is mede 
afhankelijk van de staat van onderhoud van de over te dragen wegen. 
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-  Rentetoerekening bij nieuwe investeringen. Vraag: komt er een herziening van de 
nota. Antwoord: Ja: Voor de vergadering van de auditcommissie van 3 juni a.s. wordt  
een concept geagendeerd. Vaststelling raad van 24 september 2019.  

I.L. Kroon 
- Kasgeldlimiet is overschreden in 2018. Is niet terug te vinden in het rapport van de 

accountant. De accountant antwoordt dat op het kortlopend overschrijden van het 
kasgeldlimiet geen sanctie zit en daarom niet is opgenomen. Verder is gehandeld 
volgens de procedures. 
 

Voorzitter  

- Vraagt om een reflectie op de ratio’s. De heer Meijer geeft aan dat de schuldquote 

aan de veilige kant zit. De solvabiliteitsratio is mager. De gemeente gaat door met investeren 

en moet daardoor geld lenen.  

 

De accountant kijkt conform zijn opdracht beperkt vooruit. De voorzitter geeft afsluitend een 

doorkijkje naar het jaar 2019. De kosten voor de jeugdzorg/WMO stijgen. Er zijn gemeenten 

die het daardoor financieel moeilijk hebben. 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. 

Namens de auditcommissie complimenteert de voorzitter de accountant en de afdeling voor 

het gedane werk. Het is een mooie constatering, als organisatie doen we het goed. Maar er 

komt veel op ons af: budgettering jeugdzorg, basis op orde openbare ruimte, energietransitie, 

en dat vergt waakzaamheid 

Het is traditie geworden dat we aan het eind van de bespreking de accountant om een 

rapportcijfer vragen. Deze stabiliseert zich nu op een 8 (we kwamen sinds 2013 van een 

mager zesje). 

 
6. Artikel 213a Onderzoek Projectmatig werken (PW) 

Artikel 213a uit de Gemeentewet verplicht de gemeente tot het verrichten van periodiek 

onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde 

bestuur. 

Dhr. Schook geeft in het kort de onderzoeksaanpak weer. De eindconclusie is dat PW een  

toegevoegde waarde heeft  voor de organisatie. Zo is er  een betere samenwerking ontstaan 

tussen Ruimte en Openbaar gebied.  

Dhr.  Kröger vraagt naar voorbeelden. Dhr. Schook geeft aan dat het onderzoek gericht is op 

het voortraject. Collega’s zitten veel  eerder met elkaar om de tafel.  Zo ontstaat meer 

samenhang. Dhr. Kroon geeft aan dat PW prima past bij de organisatievisie en Lean werken. 

Ph Kruit meldt dat Lean ook ingezet wordt om het proces rond de “sportvelden/fusie voetbal” 

te analyseren. De leermomenten zijn besproken.  

De Griffier geeft aan dat er ieder kwartaal sessies zijn waar de Lean op de agenda staat. In de 

laatste sessie is ook het PW aan de orde geweest. Raadsleden en steunfractieleden zijn hierbij 

van harte welkom. 

Dhr. Van der Voorn meldt dat dit de  1e keer is dat er operationeel audit is uitgevoerd. De 

voorzitter vraagt of uit het onderzoek blijkt dat de projectleiders nu ook daadwerkelijk goed 

hun doorlooptijd, kwaliteit en budget bewaken? De heer Schook  antwoordt dat als het gaat 

om een centraal aangestuurd systeem wordt benut dit redelijk gaat. Het is een 
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aandachtspunt! 

 

De voorzitter sluit af met de constatering dat er goede stappen zijn gemaakt. En vraagt 

aandacht voor  financiële sturing. Ze geeft de suggestie mee om dit te monitoren en een 

vervolg onderzoek mee te nemen.  

Voor 2019 staat in onderzoek naar het  “gebruik van software” op het programma. De 

resultaten zijn bekend bij de jaarrekening 2019. De ph geeft dat gelet op de capaciteit één 

onderzoek per jaar het maximum is. 

7. Verslag inventarisatie huidig proces weerstandsvermogen en risicobeheersing en PvA 
aanbevelingen 
De griffier geeft aan  dat het  onderwerp op de agenda is gezet n.a.v. een toezegging. De 
auditcommissie is blij met het onderzoek en wacht de resultaten met belangstelling af. 
  

8. Onderzoeksrapport Doorwerking onderzoek HVC 2014 
De voorzitter van de RKC wordt standaard uitgenodigd maar is helaas niet aanwezig om een 
toelichting te geven. Wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering. 
Dhr. Kroon meldt dat het Wetsvoorstel ‘versterking decentrale rekenkamers’ voor advies aan 
de Raad van State wordt gezonden. Het wetsvoorstel heeft naar verwachting gevolgen voor 
de RKC.  
De griffier geeft een toelichting op het budget van de RKC. Deze bedraagt €1,- per inwoner. 
Daarnaast is de afspraak gemaakt dat indien de RKC een groot onderzoek wil starten om extra 
budget gevraagd kan worden. Tot op heden is dat nog niet nodig gebleken.  
 
De voorzitter geeft aan de interactie met RKC belangrijk te vinden. De  aanwezigheid van de 
RKC wordt door de auditcommissie zeer op prijs gesteld. De RKC wordt uitgenodigd voor de 
vergading van 3 juni a.s.   
 

9. Jaarverslag RKC 2018 en jaarplan 2019 
Dit onderwerp wordt doorgeschoven naar de vergadering 3 juni a.s.. 
 

10. Actualiteiten. 
Betreft achtergrondinfo en wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 

11. Rondvraag 
Er zijn geen vragen voor de rondvraag. 

 
12. Sluiting en datum volgende vergadering 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.15 uur. De volgende vergadering is 3 juni om 19:30 
uur, vergaderkamer ‘De Markt’. Ph Kruit is afwezig en wordt vervangen door plv. Ph Van 
Kampen-Nouwen. 

 
 
Vastgesteld in de commissievergadering van 3 juni  2019. 

 
De commissiegriffier,    De voorzitter, 

 
 
 
Mevrouw E. Zwagerman    Mevrouw B.J. Glashouwer 

 


