
Auditcommissie 1 november 2022 19.00 uur 
Concept verslag 
 

Aanwezig: de heer Van Tienhoven, de heer Verheij, de heer Bruggeman, wethouder 
Heijink, de heer Goossens, mevrouw Smit (griffier). 

 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  
 

2. Vaststellen verslag vorige vergadering 
Bij de griffie zijn geen wijzigingsvoorstellen binnengekomen. Het verslag wordt 
ongewijzigd vastgesteld.  
 

3. Stand van zaken accountant 
De accountant heeft aangegeven zijn werkzaamheden tijdelijk op te schorten, 
en in een andere brief aangegeven dat hij het contract met de gemeente 
Bloemendaal wil opzeggen.  
 
De wethouder geeft aan wat hiervan de consequenties zijn. Voor 15 juni 2023 
zal er een accountantsverklaring moeten worden opgeleverd. Voor 2022 zal 
dat in principe nog wel lukken, maar er zijn al zaken voor 2023 die nu al 
spelen en waarop de accountant eigenlijk advies zou kunnen geven. 
 
De griffie is verzocht door het College om een Europees aanbestedingstraject 
op te starten om op zo kort mogelijke termijn een nieuwe accountant te 
werken voor het boekjaar 2023 en verder. 
 
Daarnaast speelt dan nog het vraagstuk van de opschorting van de 
werkzaamheden ten aanzien van het boekjaar 2022. De accountant heeft 
gisteren een sommatie ontvangen voor het hervatten van zijn 
werkzaamheden, maar hier is nog geen reactie op ontvangen. De sommatie 
was om binnen vijf dagen weer aan het werk te gaan. 
 
De heer Bruggeman vraagt welke wettelijke middelen de gemeente heeft voor 
deze sommatie. Als de accountant niet reageert op de sommatie of aangeeft 
zijn werkzaamheden niet te zullen hervatten, dan kan de gemeente een kort 
geding aanspannen. 
 
De voorzitter van de accountant geeft aan dat er contact is geweest van de 
Stichting Rijk en dat zij aangeven dat er een aantal opties zijn: 
1) Een Europese Aanbesteding 
2) Een meervoudig onderhandse aanbesteding 
3) Een jaar dispensatie met een accountant die een jaar voor de gemeente 

werkt, en daarna alsnog een Aanbesteding uitzetten.  

De wethouder geeft aan dat de optie ook nog bestaat om een belrondje te 
doen (marktverkenning). 



De Auditcommissie geeft aan dat die marktverkenning sowieso plaats moet 
vinden en dat de Raad dan op korte termijn een besluit moet nemen over het 
uitzetten van een aanbesteding.  

De heer Verheij vraagt of er nog een optie bestaat om het contract met de 
huidige accountant met een kortere periode te verlenging. De wethouder geeft 
aan dat hij in elk geval boekjaar 2022 zal moeten afmaken. 

De heer Bruggeman geeft aan dat bij de commissie Bestuur en Middelen van 
verschillende kanten de vraag kwam of er niet nog een keer een gesprek kan 
plaatsvinden met de accountant. De wethouder geeft aan dat hij de 
accountant heeft gesproken en dat die zich op hetzelfde standpunt blijft 
stellen, namelijk dat het contract per 2023 is opgezegd. De wethouder 
verwacht niet dat een nieuw gesprek met de accountant nog iets nieuws zal 
opleveren. 

Al met al is het een enorm vervelende situatie die een hoop tijd, energie en 
geld kost. 

4. Verzoeken om vragen door te sturen aan de accountant 
Recent zijn er een aantal vragen doorgestuurd aan de accountant. Hiervoor is 
eigenlijk geen helder protocol. De vraag binnen de commissie leeft of hiervoor 
misschien in algemene zin wat meer richtlijnen moeten worden opgesteld. 

De heet Bruggeman geeft aan dat het niet handig zou zijn als alle raadsleden 
vragen stellen aan de accountant, omdat dit een kostbare zaak is.  

Voorstel is om vragen die raadsbreed gedragen worden sowieso door te 
sturen, maar individuele vragen altijd ter beoordeling van de auditcommissie 
zijn. Hierop moet wel op redelijke termijn terugkoppeling plaatsvinden aan de 
vragensteller. 

De voorzitter stelt voor om hier samen met de griffie een kort voorstel voor een 
protocol op te stellen, om dit ook voor te leggen aan de commissie Bestuur & 
Middelen.  

5. Begroting 2023 
De voorzitter geeft aan dat de auditcommissie een rol heeft in de beoordeling 
van de begroting. Hierbij gaat het niet om het geven van een politiek oordeel, 
maar wel met betrekking tot de wettelijke vereisten, en ook of de begroting 
past binnen de kaders die de raad via de kadernota heeft meegegeven aan 
het college. 
 

6. Rondvraag (ingevoegd agendapunt) 
De heer Verheij vraagt aan de wethouder hoe hij omgaat met communicatie 
met betrekking tot de opschorting van de werkzaamheden door de commissie. 
De wethouder geeft dat het antwoord van de accountant eerst zal worden 
gedeeld met de auditcommissie en dan met de raad. 
 
De heer Bruggeman geeft aan dat hem ter ore is gekomen dat men uitermate 
geschrokken is van de situatie waar men is beland. De vraag is of er in de 



raadsvergadering wellicht stil kan worden gestaan bij de consequenties 
hiervan, en van het toekomstperspectief. 
 

7. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 19.30 uur.  
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