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Commissie Bestuur en Middelen op donderdag 30 juni 2022 

 

Concept Besluitenlijst 

 

Aanwezig: de heer Van Tienhoven (VVD), mevrouw Jeltes (D66), de heer Sondorp 

(GrL), mevrouw Roos-Andriesse (HvB), de heer Bruggeman (CDA), de heer Van de 

Bunt (LB), mevrouw Faas (ZB).  

College: Burgemeester Roest, wethouder Heijink. 

 

Afwezig: de heer Van Os (PvdA), de heer Kramer (D66), mevrouw Zoetmulder (VVD). 

 

Voorzitter: de heer Harder 

Griffier: mevrouw Smit 

   

1. Heropening en bericht van verhindering 

De voorzitter heropent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  

 

Bericht van verhindering is ontvangen van de heer Kramer, hij laat zich vervangen door 

de heer Verheij. Verder is bericht van verhindering ontvangen van mevrouw 

Zoetmulder en van de heer Van Os. 

 

De voorzitter stelt voor om agendapunt 15 als eerste te behandelen en daarna 

agendapunt 4. De commissie is daarmee akkoord. 

 

15. Mededelingen van de Auditcommissie 

De heer Van Tienhoven koppelt kort terug op het gesprek dat de Auditcommissie heeft 

gehad met de accountant.  

 

Verder lag er een aantal verzoeken van HvB bij de Auditcommissie om stukken aan de 

accountant door te sturen. Hier heeft de Auditcommissie over gesproken en dit wordt 

teruggekoppeld aan HvB. 

 

4. Jaarrekening en jaarverslag 2021 (meningsvormend) 

De voorzitter komt terug op zijn vraag van vorige week, of er bezwaar is om de 

jaarrekening ondanks dat de stukken niet 14 dagen vooraf zijn aangeleverd, toch op 7 

juli te kunnen behandelen. Hij vraagt de commissieleden hierop te reageren in hun 

termijn. 

 

Behalve LB geven alle partijen aan akkoord te zijn met het behandelen van de 

jaarrekening op 7 juli 2022. 

 

Er worden enkele vragen gesteld aan de wethouder, over onder meer de interne 

beheersingsmaatregelen, de kostenstijging m.b.t GRIT, het mobiliteitsfonds, de 
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subsidieaanvraag voor Oldenhove, de intrekking van de vergunningaanvraag van Jan 

Snel BV, het jaarverslag integriteit, de vorm en leesbaarheid van het verslag, de 

communicatie met de burgers, de verhoging van de verwerkingskosten van restafval en 

het wethouderspensioen.  

 

De burgemeester geeft een toelichting op de vragen die zijn gesteld over de 

integriteitsmeldingen. De burgemeester zal een brief over de 21 ingetrokken meldingen 

opnieuw aan de raad versturen.  

 

De wethouder geeft antwoord op de vragen die zijn gesteld over de jaarrekening en het 

accountantsverslag. Een aantal vragen worden schriftelijk beantwoord door de 

wethouder, dan wel door een andere wethouder. 

 

De commissie adviseert dit punt als bespreekpunt te agenderen voor de 

raadsvergadering. 

 

21. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering. 


