
PLANNING

Datum vergadering Onderwerp Uiterlijke aanlevering bij 

griffie

Door Stand van zaken

Notitie P en C - cyclus 18 november 2013 college Op agenda als "aftrap" discussie. 

Accountant is bereid eveneens 

presentatie te verzorgen op 14 

januari 2013.

Tweede bestuursrapportage 18 november 2013 college

Analyse n.a.v. stresstest 18 november 2013 college Meenemen RKC-rapport inzake 

projecten. Komt in de vorm van 

presentatie, ter ondersteuning is 

achtergronddocumentatie 

beschikbaar. 

Horizontaal toezicht (belastingen) 18 november 2013 college Inclusief BTW-systematiek (n.a.v. 

nieuwbouw Minkema). Zie ook Rib 

13r.00125. 

Afstemmingsoverleg 

onderzoeksagenda met RKC / 

Accountant / College

18 november 2013 griffier 

coördineert

Wordt van te voren kortgesloten 

door betrokkenen. Resultaat komt in 

commissie. 

Boardletter 6 januari 2014 accountant

Presentatie P en C-cyclus door 

accountant

accountant Ook relatie met discussie op 26 

november 2013.

nog in te plannen Waardering gemeentelijk eigendom 

(vastgoed)

Na begrotingsbehandeling 

bezien of er nog behoefte is aan 

separate bespreking.

college Aanleiding was afwaardering van 

eenmalige parkeergarage. Vraag: is 

er meer gemeentelijk vastgoed dat 

afgewaardeerd dient te worden? 

College is verzocht om met een 

korte notitie ter zake te komen. Op 

agenda 26 november.

nog in te plannen Verbonden Partijen college Voorstel: geen vervolgactie vanuit 

Auditcie, kan van de lijst af.

26 november 2013

14 januari 2013



nog in te plannen Grondexploitaties / MPG Na begrotingsbehandeling 

bezien of er nog behoefte is aan 

separate bespreking.

college Voorstel: meenemen in reguliere P 

en C-stukken, kan van de lijst af.



TOEZEGGINGEN / AFSPRAKEN

Datum vergadering Omschrijving Stand van zaken
13-jun-13 Bestuursrapportage: het ontwerp-besluit in het raadsvoorstel wordt 

zodanig aangepast dat de voorgestelde mutaties in de begroting 

daarin expliciet worden genoemd, in plaats van de huidige

verwijzingen naar de bijlage.

Is gerealiseerd bij de eerste bestuursrapportage en wordt 

meegenomen in de tweede bestuursrapportage.

Omdat de accountant niet aanwezig kan zijn in de vergadering van 

26 november, wordt afgesproken dat vóór die vergadering de 

gewenste afstemming m.b.t. de onderzoeksagenda's 2014 onderling 

wordt gezocht. Het resultaat daarvan wordt teruggekoppeld naar de 

commissie.

Op agenda 26 november. 

Speerpunten interim- en jaarrekeningcontrole:                                                 

- Ambtelijke samenvoeging Woerden – Oudewater

- Decentralisaties

- Risicomanagement

Komt terug in boardletter (14 januari).

Aanpassen notitie Financial Governance:                                                     

1. Bandbreedte weerstandsvermogen                                                    

2. Methodiek rentetoerekening 

Wordt in maart 2014 aan de raad aangeboden.

15-okt-13


