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1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Bijzonder 
welkom aan de leden van de rekenkamercommissie, die zijn aangeschoven 
voor een kennismaking.  
 
Bericht van verhindering is ontvangen van de heer Bruggeman.  
 

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

3. Kennismaken met de RKC 
De Rekenkamercommissie is aangeschoven voor een kennismaking.  
 
Na een korte voorstelronde geeft de rekenkamercommissie een toelichting op 
hun werkwijze. De raad wordt regelmatig gevraagd om input voor wat betreft 
de te onderzoeken onderwerpen. Deze ronde vindt doorgaans plaats in 
november/december. Daarnaast ontvangt de RKC af en toe ook brieven van 
burgers en vangt dingen op in de media. De gemeente Bloemendaal heeft de 
ambitie om 1 á 2 onderzoeken per jaar te laten uitvoeren door de RKC. 
Slechts af en toe wordt door de RKC een specialistisch onderzoeksbureau 
ingeschakeld, maar in principe doet de RKC dit zelf.  
 
Op dit moment gaat de aandacht naar subsidies. Dit onderzoek richt zich op 
de effectiviteit van de subsidies die door de gemeente Bloemendaal worden 
verstrekt. De rol van de raad daarbij, bijvoorbeeld ook doelen die zij zou 
kunnen stellen, wordt ook betrokken in dit onderzoek. De auditcommissie 
geeft aan met belangstelling uit te kijken naar dit rapport. 
 
De RKC kiest vaak een onderzoek in het beleidsdomein, ook om overlap met 
het onderzoek van de accountant te voorkomen. 
 
Vanuit de auditcommissie worden enkele vragen gesteld, en wordt de wens 
uitgesproken om meer naar de toekomst te kijken. Bijvoorbeeld in de vraag of 
de gemeente de goede dingen doet en of zij (voldoende) aansluit bij landelijke 
ontwikkelingen.  
 
De RKC heeft een aantal jaar geleden een rode-draad-rapport opgesteld om 
de lijn uit te zetten waar de raad op zou kunnen letten. Dit is wel iets wat 
blijvend onder de aandacht zou moeten komen want anders zakt dit weg. 



Afgesproken is dat dit jaarlijks in het jaarverslag wordt opgenomen, zodat 
weer even onder de aandacht komt wat er is afgesproken. 
De auditcommissie doet de suggestie om het rode-draad-rapport wellicht weer 
eens door te nemen en te actualiseren. De RKC neemt dit mee en zal dit 
bespreken op haar komende heisessie. 
 
Er wordt kort gesproken over het meest recente rapport van de RKC over de 
Wob/Woo en het onderzoek naar de Omgevingswet. De auditcommissie geeft 
aan dat hun rapporten intensief gelezen worden en dat deze van waarde zijn. 
Deze rapporten kunnen soms dienen als steuntje in de rug en kunnen ook 
helpen om kaders te kunnen meegeven aan het College.  
 
De RKC geeft nog mee dat het wellicht goed is om beter de vinger aan de pols 
te houden voor wat betreft de eventuele toezeggingen die uit de rapporten zijn 
voortgevloeid.  
 
De RKC heeft wat signalen ontvangen over de accountant en de aansturing 
daarvan. De wethouder geeft aan dat er vooral nog behoefte is aan adviezen 
omtrent risicobeheersing, zeker omdat deze accountant de boekhouding van 
verschillende gemeentes controleert.  
 

4. Verlenging contract Baker-Tilly 
Na de mededeling van de auditcommissie in de commissie Bestuur & 
Middelen is er een concept-raadsvoorstel opgesteld dat in de komende 
raadsvergadering besproken zou kunnen worden. 

Communicatie met Baker-Tilly zal plaatsvinden nadat het besluit in de Raad is 
genomen. 

5. Wat verder ter tafel komt 
De Factuur van Baker-Tilly is akkoord.  
Er is een raadsvoorstel voor het controleprotocol van de accountant dat 
geagendeerd staat voor de commissie Bestuur & Middelen van 27 oktober. De 
auditcommissie laat nog weten of hierover iets meegegeven moet worden aan 
de commissie. 
 
Afgesproken wordt in principe voor elke bestuur en middelen een uur. Vooraf 
even kijken of het nodig is. 
 
Benen op tafelmoment met de acountant in januari. 
 

6. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering.  
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