
 

 

Besluitenlijst van de Auditcommissie op 11 september 2014 
 

Aanwezig: leden: mw. B.J. Glashouwer (voorzitter),  mw. E. Zwagerman (commissiegriffier), R.A.J. Takes (VVD), M.A.J. 

Moussault (PvdA) en mw. M.C. Verloop (Wens4U). 

Adviseurs:  wethouder J. Bouwes, en G. Meijer  (teamleider financiën).  

Afwezig: H. Horn (Seniorenpartij Schagen) 

Verder aanwezig: A.S. Groot (VVD) 

 

Agendapunt  

1.  Opening. De voorzitter opent de vergadering om 19:30 

2.  Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

De voorzitter geeft aan de agenda toe te voegen de stand van zaken Rekenkamer 

en het onderzoek HVC 

3.  Besluitenlijst vergade-  

ring d.d. 8 mei 2014   

De besluitenlijst  wordt ongewijzigd vastgesteld.       

4. Toezeggingenlijst De toezeggingenlijst wordt doorgenomen en ongewijzigd vastgesteld. Punt 8.05.14, nr 

1 en 27.11.13, nr 1 zijn afgedaan. Punt 27.11.13, nr 2 is gedeeltelijk afgedaan.  

 

De actielijst accountantsrapport 2013 IPA wordt doorgenomen. Naar aanleiding van  

wordt geïnformeerd naar de stand van zaken Rekenkamer. Meegedeeld wordt dat in 

het Presidium van 18 sept. het onderwerp geagendeerd staat. De planning is dat in de 

raad van dec. de leden van de Rekenkamer benoemd worden. 

 

De lijst komt terug bij de 3de tussenrapportage. Verzocht wordt dat de organisatie zelf 

aangeeft met een kleurtje (groen, oranje, rood) waar ze staan. 

 

 

  

 

5. Bespreking 2de  

tussenrapportage 2014 

Wethouder Bouwes geeft een toelichting op de 2de tussenrapportage. 

De commissie geeft aan dat het raadsvoorstel op een tweetal punten niet geheel 

duidelijk is. Het raadsvoorstel is al naar de commissie en kan niet meer aangepast 

worden. Het betreft de volgende punten: 

1. In het raadsvoorstel staan twee onttrekkingen aan de algemene reserve 

n.a.v. het besluit vaststelling jaarrekening. Dit betreft twee budgetten uit 2013 

waarvan besloten is deze over te hevelen naar 2014. De jaarrekening 2013 

sloot echter met een tekort en daarom kan het overhevelen niet ten laste 

van het rekeningresultaat. 

        2. De reserve Sociaal domein is vorig jaar en dit jaar gevoed met middelen die        

we voor de projectkosten Sociaal domein van het Rijk hebben ontvangen.  

 

De commissieleden geven de volgende aanbevelingen mee voor een verdere 

doorontwikkeling van de rapportages: 

 In de derde tussenrapportage zal verslag worden gedaan van projecten in 

het kader van doelmatigheid en efficiency die in plaats van artikel 213a 

onderzoeken zijn gedaan. Bij de begroting 2015 wordt conform de 

raadsmotie een plan gepresenteerd voor 213a onderzoeken in 2015. 

 In de derde tussenrapportage wordt bij overige ontwikkelingen een 

toelichting gegeven op Wet revitalisering generiek toezicht, de Wet Markt en 

overheid en de werkkostenregeling 2015 (zie ook bij punt 4) 

 In de derde en volgende tussenrapportages zal in de beschouwing bij de 

doelstellingen ook ingegaan worden op het gerealiseerde en nog te 

realiseren deel van de taakstelling. 

 De bijlage technische wijzigingen is nu niet van toegevoegde waarde. 

Wanneer er in volgende rapportages weer technische wijzigingen zijn, wordt 

het wat en waarom toegelicht. 

 In de volgende tussenrapportage wordt ook ingegaan op de 

Houdbaarheidstest gemeentefinanciën. 

 In de volgende rapportages zal de voortgang van de risicoparagraaf en 

risicobeheersing een plaats krijgen. 



 

6. Evaluatie financiële 

verordening 

De verordening auditcommissie ontbrak bij de evaluatie. Deze komt terug op de 

agenda van de volgende vergadering. Voor het overige akkoord 

7. Afrekening 

fractievergoedingen 

Mevrouw Verloop doet verslag van haar bevindingen. De griffie bereidt een 

raadsvoorstel tot vaststelling van de fractievergoedingen voor.  

8. Ingekomen brief 

provincie NH van 28 aug 

Na enige discussie wordt besloten dat de afdeling een concept-reactie op de brief 

formuleert. Deze wordt gevoegd bij de brief van de provincie op de agenda van de 

raad van 30 sept. De brief gaat uit van de voorzitter van de raad 

8.a HVC-rapport De voorzitter geeft aan dat volgens de verordening op de auditcommissie 

rekenkameronderzoeken besproken moeten worden in de auditcommissie. Het 

rapport wordt geagendeerd voor de volgende vergadering 

9. Rondvraag Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 

10. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering 

 

Aldus vastgesteld in de commissievergadering van   17  november  2014, 

De commissiegriffier,   de voorzitter, 

 

mevrouw E. Zwagerman   mevrouw B.J. Glashouwer 

 


