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      Besluitenlijst auditcommissie 

 

Datum          18 juni 2015 

Tijdstip         19:30 uur 

Locatie         Kamer 1D gemeentehuis Schagen 

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

(vanaf 20.00 uur), mw. M.C. Verloop (Wens4u), R.A.J. Takes (VVD), J.G. Horn (Seniorenpartij).   

De adviseurs: A. Groot (wethouder Financiën), E. Jansonius (afdelingshoofd Middelen), G. Meijer 

(teamleider Financiën)en P. van der Kruit (vz RKC).  

Overig K. Vlaar (stagiaire), J. Komen (SP), J.L. Kooij (verslag) 

Afwezig          Met kennisgeving M. Puttenaar (JESS) 

 

 

 

1. Opening  

De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet iedereen welkom. 

Er is een afmelding van de heer Puttenaar. De heer Moussault zal iets later aanschuiven. 

 

2. Vaststellen van de agenda 

Mevrouw Glashouwer geeft aan dat op de besluitenlijst staat dat er een subcommissie is, die 

op 18 mei jl. sprak over de manier waarop men een rapportage op kan stellen. De 

terugkoppeling wordt besproken bij agendapunt 8.  

 

3. Korte presentatie project risicomanagement door K. Vlaar (stagiaire) 

De heer Vlaar houdt een presentatie voor zijn opleiding bedrijfskunde management economie 

en rechten te Alkmaar van zijn afstudeeronderzoek. Het onderwerp gaat over hoe er bij de 

gemeente Schagen om wordt gegaan met risico’s, risicobewustzijn en risicomanagement. Na 

afloop van zijn presentatie is o.a. gesproken over: 

a: de inbedding van risicomanagement in  de organisatie; 

b: het vervolmaken van het overzicht in de risicoparagraaf; 

c: over de (on)mogelijkheid en wenselijkheid van het financieel vertalen van alle risico’s. 

De heer Meijer geeft aan dat er een vervolg komt op de aanbevelingen van de heer Vlaar. De 

aanbevelingen worden meegenomen in het nog op te stellen risicomanagementbeleid van de 

gemeente Schagen. 

 

4. Besluitenlijst van de vergadering d.d. 30 april 2015 

Er zijn geen op- of aanmerkingen.  

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

5. Openstaande toezeggingen 

Wethouder Groot geeft aan dat de toezegging inzake de vennootschapsbelasting in het 3e 

kwartaal van dit jaar komt. De overige toezeggingen komen terug op de agenda en zijn 

daarmee afgedaan. 

 

6. Bespreken eerste tussenrapportage 2015 

De heer Horn vindt de rapportage nog steeds vrij uitgebreid. Hij wil hier vooral inhoudelijk 

technisch op reageren. De heer Horn geeft aan dat de leesbaarheid nog verder verbeterd kan 

worden door het gebruik van bijvoorbeeld kleurtjes. Als voorbeeld geeft hij pagina 56. De tabel 

is niet erg duidelijk. Hij wil er sneller dingen uit kunnen halen. De informatie heeft wel waarde, 

maar de lay-out is het probleem.  

 

Mevrouw Verloop heeft eveneens een aantal opmerkingen over de lay-out en op sommige 

onderdelen is het stuk niet consequent. Bijvoorbeeld pagina 12 over het economisch domein; 

de energielasten van de markt worden niet meer apart in rekening gebracht. Dit leverde een 

nadeel op van € 9000, - bij de lasten. De marktopbrengst inclusief de energiekosten is € 8000, - 

voordeliger. Dit is een verschil van € 1000, -. De vraag is hoe dit kan. Mevrouw Verloop zal haar 

opmerkingen mailen.  

 

Deel A 

De commissie concludeert dat deel A van de rapportage een goed stuk werk is. Met de 

opmerkingen vanuit de commissie over de consistentie en de lay-out wordt bij de volgende 

rapportage meegenomen.  
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Mevrouw Glashouwer geeft aan dat het stuk hoewel gedetailleerd goed leesbaar is. Qua 

vormgeving gaat het de goede kant op. Qua boodschap geeft het college een 

‘winstwaarschuwing’ af. 

 

Deel B 

Deel B gaat in op de kaders zoals vastgelegd in de meerjarenvisie en de (financiële) 

uitgangspunten van de begroting 2016.  

De heer Takes geeft aan meer inkleuring over de gevolge van de keuzes te willen zien.  

De heer Horn wil extra onderbouwing zien bij de punten waar de gemeente inkomsten kan 

generen.  

De heer Takes geeft aan dat de 3 domeinen alle drie een andere insteek hebben. 

De heer Moussault geeft aan een iets scherpere toelichting te willen. 

Kleur de tekst beperkt in met toelichting waarom men tot die keuze is gekomen. 

 

Na een verdere verkenning door de commissie vat mevrouw Glashouwer  samen: 

1. De taak van de auditcommissie is te beoordelen of de informatie voor de raad 

voldoende is. Veel tijd voor uitgebreide aanpassing van de stukken is er niet, er zijn 

verbetervoorstellen gedaan voor de leesbaarheid, die in een volgende rapportage 

meegenomen kunnen worden.  

2. Detailopmerkingen en vragen worden waar nodig gemaild. 

3. Het raadsvoorstel deel A wordt aangevuld met de totalen van de begrotingswijziging 

2015 (zelfstandige leesbaarheid). 

4. In een oplegnotitie van max  twee A’4 tjies wordt de raad geïnformeerd over wat van 

hen verwacht wordt ten aanzien van deel B. 

 

De boodschap naar de raad houdt een waarschuwing in en moet goed overkomen. 

Voorgesteld wordt de raad bij de behandeling een inleidende presentatie over de 

gebruikswaarde, boodschap en een toelichting op de beslispunten te bieden. 

 

De secretaris geeft aan dat in het presidium is afgesproken om volgend jaar juni twee 

raadsvergaderingen te houden. Eén voor de tussenrapportage en de financiële stukken van 

de gemeenschappelijke regelingen en één met de overige stukken. Hiermee wordt tijd/ruimte 

gecreëerd om vooral deel B goed te kunnen bespreken. Bijvoorbeeld door een 

(PowerPoint)presentatie. 

Wethouder Groot neemt dit mee als toezegging voor volgend jaar.  

  

7. Bespreken wijziging Verordening auditcommissie 

Wethouder Groot verlaat de vergadering om 21.05 uur. 

Mevrouw Zwagerman geeft een toelichting op de totstandkoming van de verordening van de 

auditcommissie. Van een brede workshop ter voorbereiding is afgezien. 

 

Het is voor de auditcommissie nog wel zoeken hoe ver zij in haar rol kan gaan (advisering over 

proces en/of inhoudelijke boodschap). Daarover zijn verschillende meningen. 

De commissie adviseert om de vergaderingen openbaar, tenzij… te houden. De controle van 

de fractievergoedingen gaat als taak uit de verordening en wordt ondergebracht bij de 

medewerker IO/AC. Zijn bevindingen komen in het raadsvoorstel tot vaststelling van de 

fractievergoedingen 

Er moet, nadat de verordening door de raad is goedgekeurd, een plaatsvervangend voorzitter 

van de auditcommissie benoemd worden. Komt volgende vergadering terug.  

De meerderheid van de commissie geeft aan dat gasten, behoudens in de rondvraag, geen 

spreekrecht hebben in de vergadering.  

Bij de secretaris komt de zinsnede: De secretaris dient de commissie gevraagd en ongevraagd 

van advies. 

 

Planning vervolg: 

De Verordening op de auditcommissie 2015 wordt op de besproken punten aangepast en voor 

advies voorgelegd aan de Cie Bestuur en ter vaststelling geagendeerd in de raad van 15 

september a.s. 

 

8. Planning tussenrapportages, inclusief voorstel vergaderdata auditcommissie 

Rapportages dienen het juiste aggregatieniveau en informatiewaarde te hebben. Daartoe is 

een subcommissie bijeen geweest op 18 mei jl., bestaande uit: de heer Takes, de heer Horn, de 

heer Jansonius, de heer Meijer, wethouder Groot en de heer Bakker.  
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Er is consensus over het feit dat de lightversies een stand van zaken is op doelstellingsniveau.  

De lightversies worden niet behandeld in de auditcommissie en gaan rechtstreeks naar de 

raad ter kennisname. Over de vorm wordt nog nagedacht en te zijner tijd teruggekoppeld. 

Mevrouw Glashouwer concludeert dat de auditcommissie instemt met het voorstel. 

 

 Mevrouw Zwagerman concludeert  dat van de toezeggingenlijst punt 1 en 3 zijn afgedaan. 

 

9. Kaderbrief financieel toezicht 2016 van de provincie Noord-Holland d.d. 23 april 2015 

Deze brief is ter kennisname. De heer Jansonius geeft hier een toelichting op. 

Mevrouw Verloop heeft een vraag over de financiële verordening. Er zit een advies in om deze 

financiële verordening te actualiseren. Gaat dit gebeuren en zo ja, wanneer? Mevrouw 

Glashouwer geeft aan dat deze niet lang geleden al is geactualiseerd. De heer Meijer geeft 

aan dat als deze weer een actualisatie behoeft dat hij dan weer op de agenda komt. 

Geconcludeerd wordt dat de relatie met de provincie goed en open is en dat de boodschap 

serieus wordt genomen.  

 

10. Raadsinformatiememo 22: onderzoeksonderwerpen rekenkamer commissie 

De voorzitter van de rekenkamercommissie, de heer Van der Kruit, geeft een toelichting op de 

raadsinformatiememo over de onderzoeksonderwerpen van de rekenkamercommissie en de 

werkwijze.  

Mevrouw Glashouwer geeft aan dat het gewenst is om te bewaken wat er speelt aan 

onderzoek en wie doet wat (auditcommissie, rekenkamercommissie, college 213a en intern 

ambtelijk). Dit om overlap te voorkomen en effectief met de onderzoeksmogelijkheden en 

capaciteit om te gaan. Geconcludeerd wordt dat deze taak bij de griffie ligt.  

 

11. Bespreking financiële gevolgen mei circulaire 

Aanwezigen geven complimenten over de raadsinformatie memo over de meicirculaire. De 

daarin vervatte financiële boodschap is voor Schagen minder gunstig en maakt 

waakzaamheid gewenst. 

 

12. Stukken ter kennisname 

Geen opmerkingen. 

 

13. Rondvraag 

De heer Komen merkt op dat bij het zoeken naar de rol van de auditcommissie hij nog niet veel 

verandering ziet. Daartoe geeft de nieuwe verordening wellicht meer houvast. 

Mevrouw Zwagerman geeft aan dat de griffie nog met voorstellen zou komen over de 

vergaderdata. Graag vergadering van 23 november verplaatsen naar 30 november. Data 

voor 2016 komen nog.  

Mevrouw Glashouwer heeft een opmerking over de actualiteit van het rondgestuurde 

adreslijstje. Graag aanpassingen doorgeven aan de griffie. Mevrouw Zwagerman geeft aan 

dat het lijstje ook in de vergadermap van de Notubox app  komt te staan. 

 

14. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.15 uur.  


