
Auditcommissie 23 juni 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), namens Baker Tilly: de heer 
Opendorp, de heer Wijdoogen. 

 

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

2. Kiezen voorzitter 
Eelke van Tienhoven wordt voorgesteld als voorzitter en hij aanvaardt die rol. 
De voorzitter neemt de vergadering over. 
 

3. Jaarrekeningcontrole met de accountant 
Proces: 
De concept jaarrekening moest nog gewijzigd worden. Dit heeft te maken met 
een stelselwijziging ten aanzien van de pensioenen van oud-wethouders. Er 
zijn nog op dit moment dus nog geen definitieve stukken, de deadline van 
aanleveren 14 dagen voor de raad gaat niet gehaald worden. , 
 
De accountant geeft aan voornemens goedkeurende verklaring af te geven. 
Jaarrekening voldoet aan de vereisten. De accountant licht verder het 
jaarverslag toe en geeft aan welke bijzonderheden hij heeft aangetroffen. De 
accountant geeft aan dat de controle over het algemeen soepeler is verlopen 
dan vorig jaar, wat het extra jammer maakt dat nu de deadline niet gehaald is. 
De auditcommissie vraagt zich af of ook door de accountant is onderzocht wat 
de integriteitsmeldingen de gemeente (intern) kosten. Dit is nog niet 
onderzocht. Wellicht kan dit in de toekomst worden meegenomen en door de 
organisatie worden onderzocht. 
 
De vraag is wat er nu gedaan wordt met het feit dat de stukken nu te laat zijn. 
De verwachting is dat die er maandag/dinsdag zijn. De auditcommissie besluit 
om dit proces aan te kaarten in de commissievergadering van vanavond.  
 
Het voorstel wordt om de jaarrekening op 30 juni te behandelen in het tweede 
deel van de commissie Bestuur en Middelen, en om die avond te besluiten of 
de jaarrekening alsnog op 7 juli in de raadvergadering kan worden behandeld, 
of dat daarvoor een extra raadsvergadering moet worden ingepland. 
 

4. Verzoek HvB om stukken door te sturen stukken aan de accountant  
Vanuit HvB zijn twee verzoeken binnengekomen: 1 betreffende 
integriteitsmeldingen, 1 betreffende de brandweerkazerne Bennebroek. 
 
Besloten wordt om deze stuk op dit moment (nog) niet door te sturen. 

Dit zal in de commissie Bestuur en Middelen worden gecommuniceerd tijdens 
de mededelingen van de Auditcommissie.  



5. Afspraken voor vervolg 
De griffie zal een volgende bijeenkomst plannen. 
 

6. Wat verder ter tafel komt 
 

- Er is een factuur van de accountant ontvangen: de auditcommissie is 

akkoord met betaling daarvan. 

- Er dient op redelijk korte termijn besloten te worden of het contract met de 

huidige accountant wordt verlengd, of dat er een nieuwe 

aanbestedingsprocedure wordt gestart. De auditcommissie zal hiervoor 

nog voor het reces samenkomen.  

- De rekenkamercommissie wil graag kennismaken met de auditcommissie. 

Zij zullen worden uitgenodigd voor een bijeenkomst na het reces. 

 

7. Sluiting 
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