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Datum 

Tijdstip 

Locatie 

Aanwezig 

 

 

 

Verder 

aanwezig 

Afwezig 

 

 

17 november 2014 

19:30 uur 

Kamer 1A gemeentehuis Schagen 

De leden: mw. B.J. Glashouwer (voorzitter),  mw. E. Zwagerman (griffier), M.A.J. Moussault 

(PvdA) mw. M.C. Verloop (Wens4U), H. Horn (Seniorenpartij). De adviseurs: J. Olij 

(accountant), A. Groot (wethouder financiën), E. Jansonius (afdelingshoofd Middelen)en 

G. Meijer (teamleider Financiën) 

G. Schook (medewerker IC en kwaliteitscontrole) en M. Molnar (stagair) 

  

R.A.J. Takes (VVD) 

 

 

 

1. Opening door de voorzitter 

 

2. Vaststellen van de agenda 

 De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3.  Mededelingen 

De griffier meldt de stand van zaken m.b.t. de Rekenkamercommissie. Er zijn tot nu toe 

ongeveer 18 reacties ontvangen. De gespreken met mogelijke kandidaten zijn in  de 

laatste week van november.   

De heer Meijer geeft een toelichting op de Vennootschapsbelasting. Er is nog veel 

onduidelijk. Toezegging: Komt terug over een half jaar als er meer duidelijk is.  

 

4. Besluitenlijst van de vergadering van 11 september 2014 

Naar aanleiding van: ‘Bij de begroting 2015 wordt conform de raadsmotie een plan 

gepresenteerd voor 213a onderzoeken in 2015.’ Door de voorzitter wordt opgemerkt dat 

een uitgewerkt plan niet bij de begroting 2015 is aangetroffen. In de begroting is meer 

een voornemen opgenomen.  

De besluitenlijst wordt met inachtneming van de wijziging betreffende de doelmatigheid 

en de doeltreffendheid ongewijzigd vastgesteld. 

 

5 Toezeggingslijst van de Auditcommissie versie 11 september 2014 

De toezeggingen lijst wordt doorgenomen. Met uitzondering van de toezegging over de 

evaluatie auditcommissie in samenhang met andere gremia en de P&C-cyclus zijn alle 

toezeggingen afgedaan. 

 

6. Interim rapportage accountant jaarrekening 2014 

 De rapportage wordt toegelicht door de accountant. 

Ten opzichte van 2013 is op veel terreinen vooruitgang geboekt. Een uitzondering 

daarop is het proces rond huren en pachten. In rapportcijfers uitgedrukt is de gemeente 

gestegen van een mager zesje naar een bescheiden zeven min.  

De accountant gaat daarnaast in op de volgende zaken: 

-  autorisaties/functiescheiding in het financiële,- en belastingpakket (SAP). Is verbeterd 

ten opzichte van 2013, maar kan nog beter; 

- wijze van archivering van stukken (in het bijzonder van omvangrijke processen zoals 

aanbestedingen) zou op zaakdossier gearchiveerd moeten worden; 

- grondpositie; 

- volledigheidscontrole WSW (Sisa regeling) 

- de afgesloten contracten in het sociale domein worden betrokken bij de controle op      

de jaarrekening   
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De voorzitter spreekt haar waardering uit voor de heldere toelichting door de 

accountant.  

 

7. 3de financiële tussenrapportage 

De heer Moussault geeft aan dat er enige discrepantie is tussen de eerste en de tweede 

versie. Hij neemt dit één op één op met de heer Meijer. 

De heer Horn vraagt naar aanleiding van de voortgang risico’s (pagina 32): 

Boekwaardeverlies scholen hoe hier mee om te gaan. 

Antwoord: Wordt betrokken bij het centrumplan Warmenhuizen en bij de jaarrekening 

2014 nader uitgewerkt. 

Mevrouw Verloop informeert naar de lagere opbrengsten uit de parkeerboetes (pagina 

8).  

Antwoord: Er zijn minder boetes uitgeschreven. De gemeente ontvangt per boete een 

bedrag. De opbrengst is te hoog geraamd. 

Mevrouw Verloop informeert waarom de meerkosten Cowwi niet ten laste komen van de 

reserve Decentralisatie Sociaal Domein (pagina 21). 

Antwoord: De reserve is leeg. Bij overschotten in een van onderdelen van de 3 

Decentralisaties worden deze teruggestort in de reserve. 

Pagina 25: Houdbaarheidstest overheidsfinanciën.  

De commissie spreekt haar waardering uit over het uitvoeren en de uitkomsten van de 

test. De test geeft een objectief beeld van de werkelijkheid. 

De commissie geeft aan dat de indicatoren goed zijn en een jaarlijkse herhaling  bij de 

jaarrekening voldoende is. 

 

Mevrouw Verloop geeft aan dat de risico’s nog gebaseerd zijn op waarschijnlijkheids- 

percentages. De heer Meijer geeft aan dat aangesloten is bij de begroting 2014 en bij 

ervaringscijfers van ander gemeenten. De afdeling werkt aan een verdere objectivering 

en professionalisering van de risicoparagraaf/inventarisatie. 

 

Mevrouw Verloop informeert naar de prognose voor de jaarrekening. Antwoord: Als de 

bezuinigingstaakstelling niet structureel gehaald wordt en er geen ruimte zit in de onder 

uitputting, sluit de jaarrekening met een tekort van ongeveer € 150.000, - welke ten last 

komt van de algemene reserve. 

 

De voorzitter informeert naar de opleidingsbudgetten. De heer Meijer legt de systematiek 

toe. Betreft CAO afspraken. Personeelsleden hebben recht op een 3-jarig 

opleidingsbudget. De gemeente werkt met een jaarbudget. Verschillen in de jaarschijf 

worden in een bestemmingsreserve ondergebracht met een maximum. 

 

De voorzitter concludeert dat er groei te constateren is in het proces. Zij vraagt zich af of 

deze wijze van rapporteren hetgene is wat de raad nodig heeft om zijn controlerende rol 

uit te kunnen oefenen. Zij bepleit een pakkende managementsamenvatting van 1 á 2 

A4’tjes op het juiste abstractieniveau. Het is de kunst zich voor de raad te beperken in 

informatie over de hoofdzaken en onderbouwende gegevens voor verdieping bij de 

hand te hebben. 

De risicoparagraaf maakt deel uit van elke rapportage. De houdbaarheidstest wordt 

jaarlijks opgenomen in de jaarrekening. 

 

De auditcommissie adviseert de 3de tussenrapportage te agenderen als hamerstuk voor 

de raad van 16 december a.s. 

 

De auditcommissie geeft aan dat de P&C-cyclus en de natuurlijke controlemomenten 

van de auditcommissie en de raad moeten aansluiten. Wat is een juiste frequentie van 

informatie uitwisseling, waar liggen de sturingsmomenten enz. Niet te veel en niet te 

weinig. 

De afdeling komt met een voorstel. 

 

8. Controleprotecol jaarrekening 2014-2017 

Dit is een protocol dat enige jaren ongewijzigd kan worden gehanteerd. De 

auditcommissie adviseert het stuk als hamerstuk te agenderen voor de raad van 16 

december 2014. 

 

9. Rekenkamerrapport HVC 

 Het rapport wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 De reactie van de HVC op het rapport wordt nogmaals toegezonden. 
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10. Vergaderplanning 2015 

 Komt nog terug. Heeft naast de te ontwerpen P&C-cyclus (zie ook punt 7) rechtstreeks 

verband met een mogelijke wijziging in het vergaderschema zoals afgesproken in het 

Presidium en de natuurlijke controle momenten. 

 

11. Rondvraag 

J. Olij geeft aan dat financiële positie van de verbonden partijen een onderwerp in de 

jaarrekening 2014 is. Daarnaast zal in 2015 extra aandacht besteed worden aan het 

Sociaal Domein.  

 

De voorzitter refereert aan de Mei- en Septembercirculaire (blz. 19), waarin is 

aangekondigd dat van gemeenten wordt gevraagd om eenmalig een verklaring van 

de accountant te vragen over de conversie van producten naar Iv3-functies en 

economische categorieën voor het sociaal domein. De wethouder zegt toe zich hier 

over te beraden. 

 

 De heer Jansonius vraagt of de leden van de auditcommissie mee willen denken over de 

wijze van de (financiële)verantwoording van de 3D’s . 

 Afgesproken wordt dat de afdeling een voorstel doet en de commissie reageert. 

 

 De wethouder bedankt een ieder voor de constructieve wijze van vergaderen en 

verzoekt de voorzitter  aanwezig te zijn bij de commissie Bestuur van 3 december a.s. 

 De voorzitter wacht de uitnodiging van de voorzitter van de cie Bestuur af. 

 

12. Sluiting 

  

 

 Griffier,                                           De voorzitter, 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman                       Mevrouw B.J. Glashouwer 

 

 

 


