
Geachte auditcommissie, 

 

De conclusie luidt dat de auditcommissie geheel en al afgaat op de goedkeurende verklaring van de 

accountant. Zelfs indien deze verklaring met reeks aan waarborgen c.q. disclaimers is ingedekt en te 

elfder ure is afgegeven, nl op de dag van de raadsvergadering.  

 

En dit standpunt neemt u in nadat is komen vaststaan dat een deugdelijke en betrouwbare grondslag 

voor het vastgestelde resultaat over 2019 ontbreekt en de wethouder dat ook heeft toegegeven 

omdat hij tijdens de raadsvergadering verklaarde dat het wel genomen raadsbesluit ziet op 2020 en 

iet op 9 e  dat de oeki ge  a  rui  €  iljoe  zo ha dig zij  o  zake  sluite d te krijge  e  
het maar één dag scheelt. 

 

 

Mvrgr, 

 

Marielys Roos 

Hart voor Bloemendaal 

 

 

 

Van: Christa Faas  

Verzonden: maandag 13 juli 2020 21:58 

Onderwerp: Re: vraag 7 

 

Beste Marielys, 

 

Ik beperk mij voor nu tot beantwoording vraag 7. Gezien de goedkeurende verklaring van de 

accountant zijn wij van mening dat de jaarrekening terecht is goedgekeurd. Op persoonlijke titel, dus 

niet namens de auditcsie, wil ik hieraan toevoegen dat ook ik de wethouder tot 2x toe om de 

raadsbesluiten heb gevraagd en geen antwoord heb ontvangen. Dit is wat mij betreft dan ook nog 

niet klaar.  

 

Hartelijke groet, 

 

Christa Faas 



Plv voorzitter  

 

 

Op 13 jul. 2020 om 13:59 heeft Marielys Roos het volgende geschreven: 

 

Geachte leden van de auditcommissie, 

  

Het is mij vanzelfsprekend om het even wie wat beantwoordt, immers, u treedt gezamenlijk op als 

auditcommissie. De antwoorden op de gestelde vragen zijn daarom afkomstig van uw commissie. 

Met uw werkverdeling heb ik geen enkele bemoeienis. 

In het kader van de tijd die dringt (15 juli is al deze week), zou ik graag per ommegaande het 

antwoord op vraag 7 willen ontvangen. Dat kan vrij eenvoudig: ja of nee volstaat voor dit moment.  

  

Met dank alvast voor uw reactie, 

  

Marielys Roos 

 

 

 

  

Van: Rolf Harder  

Verzonden: maandag 13 juli 2020 13:04 

Onderwerp: Re: Verzoek aan de auditcommissie 

  

Beste Christa, 

  

Ik neem aan dat jij de concept beantwoording op je neemt voor zover mogelijk. Ik heb zelf geen 

overzicht van de verslagen van eerdere vergaderingen. De laatste vergadering was ik niet aanwezig, 

de voorgaande die jij gemist hebt door de wisseling van partijen gingen over de aanbesteding van de 

nieuwe accountant. Ik kan niet beoordelen of deze verslagen beschikbaar zijn gezien het 

vertrouwelijke karakter van dit proces.  

  

Hartelijks, Rolf 

Verstuurd vanaf mijn iPad 



 

 

 

Op 13 jul. 2020 om 11:29 heeft Marielys Roos het volgende geschreven: 

  

Geachte leden van de auditcommissie,  

  

Hierbij verzoek ik u onderstaande vragen te beantwoorden: 

  

1. Klopt het dat er uitsluitend concept verslagen bestaan van uw vergaderingen en zo ja, 

waarom zijn die niet vastgesteld en gedeeld met de raad? 

2. Mag ik de agenda zien van uw bijeenkomsten  en de data waarop u bijeen bent gekomen ter 

vergadering? Miv 1 april 2018. Dank u;  

3. Waarom heeft de auditcommissie niet gereageerd toen ik op dinsdagavond 30 juni jl tijdens 

de raadsvergadering het punt naar voren bracht van de raadsbesluiten die m.i. ontbraken? Ook niet 

toe  ik de ethouder e roeg o er de € ,  iljoe  dotatie ? U had to h op dat o e t e  ij  
voorstel om dit agendapunt te verplaatsten naar de raadsvergadering van 2 juli kunnen steunen?  

Waarom hebt u dat niet gedaan? 

4. Voorafgaand aan die vergadering vroeg naar de raadsbesluiten. Geen antwoord gekregen. 

Waarom niet? 

5. Was uw gedachte tijdens deze raadsvergadering dd 30 juni jl toen de jaarrekening door u 

erd goedgekeurd: het zal el kloppe , i ers de a ou ta t zegt het ? Of had u og ee  a dere 
afweging. Ik hoor u daar graag over; 

6. Ook toen de jaarrekening op 30 juni werd goedgekeurd, had u als auditcommissie op 2 juli 

aan de bel kunnen trekke  e  ku e  erklare : ij he e  dit iet goed i ges hat. De jaarreke i g 
is te  o re hte goedgekeurd.  Waaro  he t u dat iet gedaa ? 

7. Wat is uw standpunt thans: bent u van mening dat de jaarrekening niet goedgekeurd had 

mogen worden of stelt u dat deze terecht is goedgekeurd? 

  

De hele gang van zaken is slordig, onprofessioneel, onvoldoende kritisch en oncollegiaal. Het kan 

heel goed zijn dat raadsleden die in een auditcommissie zitten onvoldoende geëquipeerd blijken dit 

werk te doen. Dat is te billijken. Niet iedereen heeft verstand van cijfers. Maar laat het dan ook 

weten als een raadslid tijdens een raadsvergadering een serieuze vraag stelt over de verklaring van 

de accountant en zij verklaart ernstig te twijfelen aan de bewering dat hieraan raadsbesluiten ten 

grondslag liggen. Die twijfel bestond bij u op 30 juni jl allerminst maar ook daarna, op 2 juli heb ik u 

daarover niet gehoord. 

  



  

Ik wacht u reactie met belangstelling af. 

  

Mvrgr, 

Marielys Roos 

Hart voor Bloemendaal 


