
 

 

Verslag auditcommissie 

  

Datum   14 mei 2018 

Tijdstip   19.30 uur  

Locatie   vergaderruimte “De Markt”, Laan 19 te Schagen  

Aanwezig  De leden: mw. B.J. Glashouwer (voorzitter), E. Zwagerman (griffier), J. Th. Kröger (JESS), 

I.L. Kroon (VVD), A.S. Groot (Seniorenpartij Schagen) 

De adviseurs:  E. Jansonius (afdelingshoofd Middelen), G. Meijer (teamleider Financiën), 

 J. Olij (accountant), P.J.J. van der Kruit (vz RKC) 

Overig  J.L. Kooij (verslag), M. Piet (stagiaire), K. Hansen (stagiaire), R. van der Voorn 

(Controller), A. van der Veer (Financiën), G. Schook (AO/IC), S.M. Lensink (CDA), G.J. 

Slijkerman (CDA), M.C. Verloop (beoogd lid auditcommissie) 

Afwezig  J.S.C. van Dijk (wethouder) 

 

1. Opening/mededelingen 

De demissionair-voorzitter, mevrouw Glashouwer opent de vergadering en heet iedereen 

welkom. 

De griffier deelt ter kennisname mee dat de voorlopige planning 2018 van de P&C cyclus is 

toegevoegd bij de mededelingen.   

 

2. Vaststellen agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Openstaande toezeggingen 

Er zijn geen openstaande toezeggingen. 

T. De voorzitter ziet graag op actielijst een verfrissing van verordening op de auditcommissie. 

Streefdatum actualisatie oktober 2018. 

 

4. Benoeming voorzitter en plaatsvervangend voorzitter 

De griffier geeft een toelichting op wat er in de verordening op de auditcommissie over dit 

onderwerp staat.  

In deze vergadering worden de voorzitter en plaatsvervangend voorzitter benoemd. 

Mevrouw Glashouwer stelt zich kandidaat voor voorzitter en de heer Groot als vicevoorzitter. Er 

zijn geen tegenkandidaten. Beiden zijn hiermee bij acclamatie benoemd. 

 

5. Bespreking Jaarrekening 2017  

De voorzitter begint met een voorstelronde i.v.m. de nieuwe setting na de verkiezingen. 

 

De heer Van der Voorn geeft een toelichting op de jaarrekening 2017. Het algemeen beeld is 

positief. De aandachtspuntjes liggen nog bij de zorgaanbieders en de grondexploitatie (grex) 

industrieterrein Lagedijk. Er zijn nog steeds geen percelen verkocht. Ook is er een slag te maken 

met de aansluiting van de financiële administratie  met de sub-administraties.  

De actielijst die is opgesteld naar aanleiding van de controles is bijgewerkt en wordt 

gemonitord. Het risicomanagement is (nog steeds) in ontwikkeling.   

 

De heer Olij geeft zijn opmerkingen over de jaarrekening 2017.  

Lagedijk is nog steeds een issue. Het algemene beeld is goed. De interne beheersing is op orde. 

De onzekerheden zitten in het Sociaal Domein vooral bij de jeugdzorg. Ten opzichte van vorig 

jaar is het al verbeterd. De SVB heeft nog steeds een afkeurende verklaring, maar aangezien die 

post in Schagen klein is en binnen de tolerantie blijft, heeft dit geen gevolgen voor de 

goedkeurende verklaring.  

De ontvlechting van het COWWI is afgerond 

T. Onderzoeken of de raad nog een besluit moet nemen over de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG). 

 

De heer Kröger geeft aan blij te zijn met de stukken en geeft zijn complimenten aan de afdeling. 

Hij geeft aan verbaasd te zijn over het feit dat ondanks alles zoveel aandachtspunten op groen 

staan, ondanks veel wetswijzigingen etc. Hij vindt het jammer dat zorgaanbieder Parlan zoveel 

problemen geeft, maar over het algemeen heeft hij het gevoel dat Schagen het redelijk onder 

controle heeft.  

  

De heer Kroon geeft aan dat het een eenvoudig te lezen stuk was. Hij geeft eveneens zijn 

complimenten. Er wordt verwezen naar de managementletter 2017, deze zit er niet bij, dus  



 

 

T. graag nog toesturen aan de leden. De voorzitter geeft aan dat dit nog zal gebeuren.  

 

De heer Groot geeft eveneens zijn complimenten. Hij stelt een vraag over het onderdeel 

geconstateerde fouten en onzekerheden in de zin: onzekerheden t.a.v. de rechtmatigheid etc. 

Waar zitten de fouten en wat zijn de risico’s? 

De heer Olij geeft aan dat het een projectie van fouten is. Het SVB pakt bijvoorbeeld een 

steekproef over alle gemeenten en niet over één specifieke gemeente. 

 

Mevrouw Verloop geeft aan dat de controle op de levering van de zorg een taak is van de SVB, 

deze taak wilden ze terug leggen bij de gemeente. Vindt er al een controle plaats in het 

lopende proces? De heer Van der Voorn geeft aan dat het een taak is van de SVB, de 

gemeente steekt daar geen energie in. De heer Olij geeft aan dat er nog geen inzicht is in de  

landelijke ontwikkelingen hierin. 

Verder heeft ze een vraag over de investeringen maatschappelijk nut. De BBV schrijft voor dat 

ze geactiveerd moeten worden en worden afgeschreven. In Schagen worden ze als materiele 

vaste activa neergezet. 

 

De voorzitter vraagt de accountant het belang van de ratio’s te duiden. Ze wil deze graag  

uitgelegd zien, mede voor de gasten aan tafel. 

De heer Meijer geeft een toelichting. Aflossen ten opzichte van investeren is waar de raad op 

moet letten. De voorzitter vraagt wat de duiding van de getallen is. De heer Meijer geeft aan 

dat solvabiliteit een discustabel percentage is. Hij geeft aan dat de gemeente in staat is aan 

haar verplichtingen te voldoen. Als de ratio rond de 50 zit is dit goed. Kengetal grondexploitatie 

is maar rond de 10%. Structurele risico’s zijn er niet veel. Er is ruimte genoeg voor het opvangen 

van structurele risico’s.  

De heer Olij geeft aan dat de ratio’s beïnvloedbaar zijn. 

 

De voorzitter vat samen. Ze vindt het fantastisch dat de jaarstukken er nu tijdig en inzichtelijk  

liggen en geeft haar complimenten aan de organisatie en de accountant. Schagen is goed 

bezig, maar er is nog altijd wat te verbeteren.  

 

Het is niet aan de auditcommissie zich uit te spreken over de bestemming van het batig saldo 

van 640.000 euro. Wel valt op dat de onderbouwing (te) summier is. 

6. Ter kennisname raadsinformatiememo Gemeentefonds Maartcirculaire 2018 

De voorzitter geeft aan dat je jezelf niet rijk moet rekenen. Veel extra ontvangen budget is nodig 

voor prijsstijgingen en het InterBestuurlijk Porgramma (IBP). De heer Olij verlaat de vergadering. 

 

7. Aanbesteding  accountantsdiensten 2018-2022  

Uitkomst met toelichting wordt door de heer Meijer medegedeeld. Twee partijen hebben 

ingeschreven. Het voorstel is om de diensten te gunnen aan de huidige accountant: IPA-Acon.   

De voorzitter stelt dat het proces zorgvuldig is verlopen. Tijdpad: morgen wordt de voorlopige 

gunning en afwijzing verzonden. Op 29 mei 2018 is het voorstel voor benoeming in de raad 

(hamerstuk) en dan op 30 mei 2018 de definitieve gunning. Er bestaat de mogelijkheid om over 

twee jaar te heroverwegen en openbaar aan te besteden. 

 

8. Onderzoek budgetrecht ex artikel 213a Gemeentewet  

De stagiaire, mevrouw Piet, geeft een toelichting op haar onderzoek. Het proces zit over het 

algemeen goed in elkaar. Een verbeterpunt is de communicatie naar elkaar toe, tussen 

afdelingen etc. Uit de vragenlijst komt naar voren dat er af en toe nog onduidelijkheden zijn. 

Bijvoorbeeld miste de voortgang van het coalitieakkoord bij de jaarstukken. Verder zijn niet altijd 

de risico’s benoemd in de raadsvoorstellen. Budgetten worden nu bepaald op basis van 

historische gegevens soms zelfs van voor de  fusie. Ze geeft aan dat het tijd is om helemaal 

opnieuw te beginnen.  

 

De heer Groot vraagt of de organisatie zich herkent in het onderzoek. 

Voorzitter: actie afspreken: hoe gaat het college deze bevindingen nu concretiseren. 

Raadsinformatiememo is een goed idee. Heldere conclusies en aanbevelingen erin.  

Toekomstige wethouder met de auditcie hierover spreekt. 

T. Advies auditcommissie: informeer de raad d.m.v. een RIM. 

 

9. Rekenkameronderzoek naar “Bestuurskracht na de fusie” 

De voorzitter van de RKC licht de financiële component toe. Het gaat op de meeste punten 

goed. Het kernpunt is, dat wat is beloofd is in 2013, ook is uitgekomen. De afstand naar de 

kernen is groter geworden, maar ook de toegankelijkheid is groter geworden. Er zijn drie 

aanbevelingen gedaan. 



 

 

Vergeleken voor en na 2013.  

De voorzitter concludeert dat de burger door aanbeveling 3 én de column op Schagen FM op 

het verkeerde been wordt gezet, want de voorzitter van de RKC geeft aan dat deze 

aanbeveling over de te nemen maatregelen rond de overmatige uitputting van reserves 

inmiddels is achterhaald Het rapport staat ook geagendeerd voor de Oordeelsvormende 

vergadering van 15 mei. De RKC is aanwezig om een toelichting te geven en vragen te 

beantwoorden. De RKC zal na 2 à 3 jaar onderzoeken wat er met de aanbevelingen is gedaan 

(doorwerking).  

De heer Kruit licht de twee volgende onderzoeken toe.  

Het HVC onderzoek uit 2012 (aangeboden aan de  raad van in 2014): in 2017 is een vervolg 

onderzoek door 8 gemeenten geweest om te kijken wat er met aanbevelingen is gebeurd. 

Geen enkele gemeente heeft wat met de aanbevelingen gedaan. Deze openstaande 

aanbevelingen zullen in een brief aan de raad worden geformuleerd. 

Het COWWI onderzoek loopt, dit proces loopt goed. Binnen 1 of 2 maanden is het rapport 

gereed. Na het reces zal het onderzoek aangeboden worden aan de raad. 

 

Begin volgende maand gaat de RKC met alle fractievoorzitters in gesprek over nieuwe 

onderzoeksonderwerpen. De RKC zal nog een groslijst met onderwerpen toesturen.  

De voorzitter van de auditcommissie geeft aan de groslijst te agenderen voor de 

vergaderingvan 11 juni. De voorzitter van de RKC zegt toe de groslijst naar de griffie te sturen.  

 

De griffier geeft aan dat de onderwerpen van de 213a onderzoeken in de begroting staan 

vermeld. Voor 2018 is dat het onderwerp projectmatig werken. 

 

10. Actualiteiten 

Geen opmerkingen. 

 

11. Rondvraag 

De heer Slijkerman heeft een vraag over de Kaderbrief financieel toezicht 2019 van de 

provincie. Moet er veel binnen de organisatie gebeuren om aan de kaderbrief van de provincie 

te kunnen voldoen? De heer Meijer geeft aan dat onderwerpen bekend zijn en de organisatie 

daar al op heeft voorgesorteerd. 

 

12. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 21:10 uur. 

 

Vastgesteld in de commissievergadering van 11 juni 2018. 

 

De commissiegriffier,   De voorzitter, 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman    Mevrouw B.J. Gashouwer 

 


