
Verslag vergadering auditcommissie 06-10-21 (digitaal) (concept) 

Aanwezig: Christa Faas, Lex Oude Weernink (vz.), Rolf Harder, Nico Heijink wethouder, Rob Goossens 

(Financiën) en Eva van der Voorde (commissiegriffier). 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet de deelnemers welkom. Speciaal welkom voor de 

toehoorders, mevrouw Roos en de heer Heukels.  

 

2. Het verslag van de vergadering van de auditcommissie van 26 augustus 2021  

Het verslag van de vergadering van 26 augustus 2021 wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

3. Toelichting accountant veranderende rechtmatigheidsverantwoording. 

De accountant zal op 7 oktober tijdens de beeldvormende avond kort toelichten wat er op dit 

terrein veranderd is. Deze actie is afgehandeld. 

4. Factuur meerwerk accountant 

Aan de orde is de factuur van de accountant voor het meerwerk voor de jaarrekening 2020. Er 

ligt een nieuwe factuur voor het meerwerk. De auditcommissie zou tijdig geïnformeerd worden 

als er meerwerk zou ontstaan maar dat is niet gebeurd. Meerwerk was nodig om de controles 

dusdanig af te ronden om tot een goedkeurende verklaring te komen. De wethouder licht toe dat 

er ook een andere oorzaak was. Een raadslid heeft een klacht ingediend tegen de accountant: dat 

heeft ertoe geleid dat de accountant zijn werkzaamheden heeft opgeschort. Dat heeft gevolg 

gehad voor de werkzaamheden; in november en december hebben geen werkzaamheden van de 

accountant plaatsgehad. Het reguliere vooroverleg is niet doorgegaan.  

 

Conclusie:  

- De nieuwe factuur moet worden betaald.  

- De auditcommissie staat erop dat de commissie in geval van meerwerk door de accountant 

hierover vooraf bijtijds geïnformeerd wordt en niet achteraf. De wethouder bevestigt dit.  

- In de eerstvolgende auditcommissie vergadering wordt de accountant uitgenodigd voor 

overleg om het afgelopen traject te evalueren en daaruit lering te kunnen trekken voor de 

toekomst.  

5. Bericht van mevrouw Roos:  

Er zijn twee e-mails gericht aan de auditcommissie van mevrouw Roos ontvangen.  

 

Conclusie: 

 

- Integriteit valt onder de verantwoording van de burgemeester, niet onder die van de 

auditcommissie.  

- De discussie over de juistheid van de aantallen van integriteitsmeldingen hoort in de raad 

thuis.  

- De mails kunnen ter kennisgeving naar de accountant. Die kan zelf bepalen of hij daarop 

aanslaat of niet. Daarbij aantekenen dat deze informatie de vaststellingsovereenkomst raakt 

en daarom onder de geheimhouding valt.  

 

De voorzitter sluit de vergadering om 21:50 uur 

 

 


