
AUDITCOMMISSIE   verslag  

 
 
 
Datum: donderdag 13 juni 2013 
 
Aanwezig: de heren C. Hoogerbrugge (CDA), S. van Hameren (VVD, voorzitter), Q.J. Tersteeg 

(Progressief Woerden), H.J. Hoogeveen (D66) (gedeeltelijk) (leden);    
 de heer E. Geldorp (griffier, verslag);  
 de heer B. Duindam (wethouder) en de heren V. Griessler en R. Snijder (ambtelijke 

ondersteuning); 
Afwezig: de heer E. Bom (Inwonersbelangen), de heer L. de Wit (CU/SGP). 
  
 

1. Opening 
 
De heer Van Hameren opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen welkom. De heren Bom 
en De Wit zijn verhinderd.  
 

2. Vaststellen agenda 
 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

3. Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering 
 
Naar aanleiding van: 
- Afgesproken wordt dat de “motie Eemnes” van de termijnagenda wordt gehaald. Deze is in principe 
afgedaan, de algemene systematiek die in de motie wordt genoemd wordt vanaf nu permanent in de 
begrotingscyclus opgenomen. 
 
De heer Tersteeg merkt op naar aanleiding van de motie Eemnes dat er een permanente druk is ten 
aanzien van inzicht in informatie, toezicht, etc. als het gaat om Verbonden Partijen. Hij doet de 
suggestie aan het college om dit als aandachtspunt te blijven houden en hierover structureel te 
rapporteren. 
 
- In het verlengde van bovenstaande wordt afgesproken dat wethouder Duindam in de 
septembervergadering aangeeft wanneer de vervolgbijeenkomst in het kader van Verbonden Partijen 
kan worden gepland. 
 

4. Termijnagenda en toezeggingen 
 
- Wethouder Duindam merkt op dat het nog niet zeker is dat de P en C – notitie kan worden 
besproken in de septembervergadering. Op dit moment wordt nog aan het stuk gewerkt. 
 
- De “motie Eemnes” wordt van de lijst gehaald. 
 

5.  Raadsvoorstel inzake juni-overleg 
 
Wethouder Duindam laat de beantwoording van de technische vragen aangeleverd door de VVD 
uitdelen. 
 
De heer Hoogeveen geeft aan geen vragen te hebben. 
 
De heer Hoogerbrugge merkt op dat de meicirculaire nog niet in het stuk is verwerkt. Wethouder 
Duindam geeft aan dat er voor de commissiebehandeling van 19 juni een Rib hierover komt. Verder 
heeft de heer Hoogerbrugge vragen over de wet Hof, de liquiditeitspositie en het EMU-saldo. 
Wethouder Duindam geeft aan dat indien daartoe noodzaak is, in de programmabegroting op deze 
aspecten zal worden geanticipeerd. 
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De heer Tersteeg geeft aan geen vragen te hebben. 
 
De heer Van Hameren geeft aan dat zijn vragen zojuist schriftelijk zijn beantwoord en dat de 
belangrijkste daarvan de effecten van de meicirculaire betreft. 
 
De heer Duindam geeft met betrekking tot de meicirculaire aan dat de eerste jaren een “meevaller” 
laten zien, maar dat de jaren daarna weer tegenvaller. De kunst is om daar goed mee om te gaan en 
op te anticiperen. 
 
De heer Van Hameren merkt op dat er nu een “licht” stuk voorligt, omdat de nadruk dit jaar al in april 
heeft gelegen bij het voorjaarsoverleg. Wethouder Duindam vult daarop aan dat het college nu in 
haar laatste bestuursjaar zit en er relatief veel going concern is. 
 

6.  Raadsvoorstel inzake eerste bestuursrapportage 2013 
 
Wethouder Duindam laat de beantwoording van de technische vragen (programmadoelen) 
aangeleverd door de VVD uitdelen. 
 
De heer Hoogerbrugge vraagt naar aanleiding van de overdracht van het buitenonderhoud van het 
Rijk naar de scholen en de forse bezuiniging die daarmee gepaard gaat, wanneer de aangekondigde 
beleidsinterventies komen? Wethouder Duindam geeft aan daar nader op terug te komen. 
 
De heer Tersteeg vraagt naar aanleiding van het WSW-tekort bij De Sluis hoe (on)realistisch de 
begroting op dat punt is? Wat is de reden van het tekort en hoe wordt daar vervolgens op gestuurd?  
Wethouder Duindam geeft aan dat de oorzaak mede ligt in het feit dat HNW één jaar vertraging heeft 
en dat een en ander afhankelijk is van de nog op te stellen DVO. 
 
De heer Van Hameren maakt de algemene opmerking: hoe groot is de voorspellende waarde van alle 
P en C – stukken. 
 
Afgesproken wordt dat het ontwerp-besluit in het raadsvoorstel zodanig wordt aangepast dat de 
voorgestelde mutaties in de begroting daarin expliciet worden genoemd, in plaats van de huidige 
verwijzingen. Wethouder Duindam neemt hierin het initiatief. 
 

7.  Rondvraag  
 
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 
 

8. Sluiting 
 

De heer Van Hameren sluit de vergadering om 20:45 uur.  
 
 
De volgende vergadering van de Auditcommissie is op 17 september en de bespreekpunten zijn: 

- Notitie P en C – cyclus (onder voorbehoud) 
- Analyse n.a.v. Stresstest 
- Horizontaal toezicht 

 
 
 


