
Geachte mevrouw Faas, (en ik stuur dit ook aan de fractievoorzitters, zodat zij van deze 

communicatie kennis kunnen nemen): 

 

Gisterenavond een mededeling van de auditcommissie. Ik heb die mededeling met stijgende 

verbazing aangehoord en stel nu onderstaande vragen aan de auditcommissie: 

 

1. ‘de accountant zal het initiatief nemen voor een gesprek met de wethouder over de 

uitspraken die door de wethouder (Heijink) zijn gedaan tijdens de commissie- en de 

raadsvergadering.’ Waarom? Waar gaat dit gesprek met de wethouder over, wat is het doel 

precies? De jaarrekening is goedgekeurd op 30 juni ondanks gebreken. Of is die jaarrekening 

niet goed? 

 

2. U beweert dat al mijn vragen (in ieder geval voor 30 juni toen de jaarrekening werd 

vastgesteld) waren beantwoord. Dat is merkwaardig. Het antwoord op diverse vragen is 

uitgebleven. Waar zijn bijv de raadsbesluiten mbt tot de EUR 4,5 miljoen? Nb: Tegelijkertijd 

geeft u toe dat er nog vragen liggen omdat u wil inventariseren wat de stand is ivm de 

tuchtklacht; 

 

3. U hebt afgesproken met de raadsleden wier vragen niet zijn beantwoord, het gesprek aan te 

gaan om uit te vinden wat de status is van de tuchtklacht is. Waarom vertelde u 

gisterenavond niet dat wij hierover al met u hebben gecorrespondeerd?  

 

4. Vragen aan de accountant gaan volgens u naar de auditcommissie en die bepaalt de 

vervolgactie. Dat lijkt me niet. U bent niet de raad en niet de opdrachtgever en vragen die wij 

stellen aan de accountant zijn gericht aan de accountant. U gaat niet over de vervolgactie. 

Hoe komt u daarbij? 

 

5. Afhankelijk van de ‘status van de tuchtklacht’ zal de accountant nieuwe werkafspraken 
maken met de auditcommissie. Waarom worden werkafspraken gekoppeld aan een 

tuchtklacht? En waarom worden die afspraken door de auditcommissie geaccordeerd en 

wordt de raad alleen maar geïnformeerd? De auditcommissie kan geen besluiten nemen.  

 

6. De meerwerkfactuur van de accountant is al goedgekeurd en wordt betaald. Maar blijkbaar 

is over de fee geen afspraak gemaakt van te voren. Waarom niet? Ik weet niet beter dan dat 

er van te voren fee afspraken worden gemaakt. En dat over meerwerk vooraf een afspraak 

wordt gemaakt, dan wel daarover overeenstemming is van te voren. Zodat kosten niet 

oplopen.  

 

7. Dan eindigt daar uw mededeling gisterenavond. Opeens komt nav de vraag van Andre Burger 

de aap uit de mouw. De accountant schort zijn werkzaamheden helemaal op omdat er een 

tuchtklacht ligt. Waarom vertelde de voorzitter van de auditcommissie dit niet meteen? 

Hoorde dat niet bij de ‘mededeling’? 

 

8. Ik wil nu het contract zien met deze accountant zien en ik wil precies horen waarom de 

accountant stopt. Want het feit dat de accountant nu weigert zijn werk nog te doen, lijkt me 

te duiden op een contractbreuk en het indienen van een tuchtklacht kan geen reden zijn op 

zich. Iedereen kan een tuchtklacht indienen. 

 

9. ‘het college stelt de jaarrekening vast, de accountant controleert en wij (de auditcommissie) 

zijn verantwoordelijk voor het accountantsverslag’. Graag verneem ik van u waar in de 
Gemeentewet staat dat het college de jaarrekening vaststelt en de auditcommissie het 

accountantsverslag. Ik heb een andere tekst voor me. 



 

 

Steeds meer bekruipt mij het gevoel dat de raad op achterstand staat en dat we niet transparant 

en eerlijk worden geïnformeerd. En in ieder geval heb ik geen antwoord gekregen op vragen en 

loopt de communicatie met de accountant via de auditcommissie uitermate gebrekkig. Als het 

goed is, werkt de auditcommissie namens de raad en is er geen sprake van politiek. Maar in dit 

geval wordt wel degelijk politiek bedreven door deze commissie met als kennelijk doel de 

wethouder van financiën uit de wind te houden. Voelt de accountant zich misschien bedrogen en 

stopt hij daarom met zijn werk? Kortom: hier is veel meer aan de hand en ik wil nu het naadje 

van de kous weten. 

Over het functioneren van deze auditcommissie wil ik een gesprek in de commissie. Ik denk dat 

we toe zijn aan een andere werkwijze, een andere samenstelling. 

 

Mvrgr, 

 

Marielys Roos 

 

 

 

 


