
Geacht voltallig college, 

 
Als plaatsvervangend voorzitter van de auditcommissie, en als zodanig handelend, stuur ik u 

onderstaande mail toe die al op 3 juli is verzonden maar welke nog steeds niet is 
beantwoord.Derhalve schrijf ik nu het voltallig college aan aangezien de betreffende 
wethouder niet thuis geeft. Ook niet na een dringende herinnering van 6 juli jl. Als 

plaatsvervangend voorzitter van de auditcommissie die namens de raad handelt, wil ik u 
dringend verzoeken onderstaande mail per ommegaande te beantwoorden en de gevraagde 

stukken toe te sturen aan de voltallige raad inclusief duo-commissieleden. 
 
@griffier; graag deze mail op de lijst ingekomen stukken zetten.  

 
Hartelijke groet, 

 
Christa Faas 
Plv voorzitter auditcommissie 

 
 

 
 
Geachte heer Heijink, 

 
In uw reactie op de opmerkingen van de heer Heukels mbt de jaarrekening heeft u een aperte 

onwaarheid op beeld laten vastleggen. U heeft aangegeven dat het een voorstel was van de 
accountant om dit in de jaarrekening te verwerken en dat dit is besproken in de auditcsie en 
goedgekeurd. Een aperte leugen wat u weet terwijl u het uitspreekt! 

 
In het accountantsverslag staat op pagina 11 aangegeven dat er tussentijds afgerond 4,5 mio 

aan de reserves is gedoteerd en dat verlies wordt verklaard door afschrijvingen investeringen 
maatschappelijk nut. Boven wordt aangegeven door de accountant dat is vastgesteld dat aan 
de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves raadsbesluiten aan ten grondslag liggen. Er 

is geen besluit van de auditcsie nodig noch gewenst om iets in een jaarrekening te verwerken 
zoals u heel goed weet. De raad is het hoogste orgaan en die heeft iets vastgesteld. De 

besluiten waarnaar verwezen wordt zijn niet boven water, tenzij het raadsvoorstel 26 tijdens 
begrotingsbehandeling 2020 hiervoor is gebruikt. Het raadsbesluit mbt 4,5 mio is al helemaal 
niet boven water. Vraag; naar welke raadsbesluiten wordt verwezen en lever deze. 

 
Ik probeer sinds gistermorgen u te bereiken door het achterlaten van terugbelverzoeken via 

griffie en secretariaat. U heeft mij gistermiddag pas om 16.50 terug gebeld. Gezien het belang 
van deze kwestie heb ik daar geen begrip voor. Nog minder na uw reactie in de raad van gister 
zoals hierboven beschreven. Ik verwacht van u vandaag nog een reactie in de vorm van het 

versturen van de raadsbesluiten en excuses voor wat u gister op beeld heeft gezegd. En als het 
nog een keer voorkomt dat u een reactie geeft welke onjuist is terwijl u weet dat de personen 

die aan tafel zaten NIET aanwezig zijn om te reageren, dan zal ik mijn conclusies trekken. 
Probeer niet iets af te schuiven waarvan u zelf de oorzaak bent. 
 

Met vriendelijke groet 
 

Christa Faas 


