
AUDITCOMMISSIE   verslag  

 

 
 
 
 
Datum: dinsdag 13 oktober 2015 
 
Aanwezig: Mevrouw S. van Megen (D66) en de heren S. van Hameren (VVD, voorzitter), A. 

Draisma (CDA), mevrouw M. van Noort (Progressief Woerden), J.H. van Rensen 
(Inwonersbelangen), de heer E. de Jonge (CU/SGP) en W. de Boer (STERK Woerden 
(leden);  

 de heren J. Drost en W. van Santvoort (accountant);    
 de heer E. Geldorp (griffier, verslag); 
 de heer B. Duindam (wethouder Financiën); 
 de heren V. Griessler en M. van Kuilenburg (ambtelijke ondersteuning); 
 de dames D. Wilbers, L. van Beek en de heer D. van der Staaij (Rkc, agendapunt 5). 
 
Afwezig: vertegenwoordiging van de fractie LijstvanderDoes  
  
 
1. Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen welkom. Er is een bericht van 
verhindering ontvangen van de fractie LijstvanderDoes. 
 
2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt conform vastgesteld. 
 
3. Vaststellen verslag vorige vergadering 
Het verslag van de vergadering van 8 september 2015 wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 
4. Planning en toezeggingen 
Het overzicht wordt conform vastgesteld.  
 
5. Afstemmingsoverleg onderzoeksagenda 2016  
In het kader van artikel 213a Gemeentewet wordt aan de volgende onderwerpen gedacht: 

- Dubbele betalingen in de financiële administratie. Bevindt zich thans in een oriënterende fase. 
Gekeken wordt of het voorkomt, en indien dat zo is, hoe dit voortaan kan worden voorkomen. 

- Verplichtingenadministratie. In de praktijk is het werken hiermee nog niet helemaal op orde. 
 
Vanuit de Rkc wordt het volgende ingebracht. In het lopende jaar is gaande: 

- Afronding Vastgoed-onderzoek (thans in fase bestuurlijk wederhoor). 
- Privacybeleid bij decentralisaties (quick scan). 
- Onderzoek naar Bijzondere Bijstand Zelfstandigen. 
- Verkenning naar: garantieverleningen. 
- Verkenning naar: gemeentelijke schuldhulpverlening. 

Een aantal van deze onderwerpen is onderdeel van onderzoek in 2016. Daarnaast wil de Rkc ruimte 
in de onderzoeksagenda houden om eventueel in te kunnen springen op de actualiteit. 
Aangegeven wordt dat naar aanleiding van de oproep in de Woerdense Courant 2 suggesties voor 
onderzoek vanuit de inwoners zijn ontvangen. 
 
6. Input interimcontrole 
De accountant geeft aan sowieso in het algemeen al te kijken naar: 

- Decentralisaties. Het gaat dan om tijdigheid van verkrijging informatie, facturering, inzicht in 
prestaties en inschatting van de werkvoorraad. 

- Verbonden Partijen: beheersing en tijdigheid van informatie. 
- Grondexploitaties. 
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De commissieleden dragen de volgende aandachtspunten aan: 
De heer Van Rensen:  

- Informatiewaarde begroting en mogelijke “verborgen ruimte”. 
- Verbonden Partijen: risico’s, kwaliteit van de uitvoering. 

Mevrouw Van Megen: 
- Informatiewaarde begroting. Schuifruimte i.r.t. de beheersorganisatie. 
- Informatievoorziening. Bijvoorbeeld de stukken rondom de jaarlijkse grondexploitaties. Focus 

op kredieten en risico’s.   
- Risicomanagement. 

De heer Draisma: 
- Verbonden Partijen 
- Informatiewaarde begroting. Uitgaven relateren aan effecten (rechtmatigheid). 
- Informatievoorziening. 

De heer De Jonge: 
- Decentralisaties. 

Mevrouw Van Noort en de heren Den Boer en Van Hameren hebben geen aanvullingen t.a.v. 
bovengenoemde accenten. 
 
Conclusie: 
De commissie geeft de navolgende aandachtspunten t.b.v. de interimcontrole mee: 

- Informatiewaarde begroting 
- Informatievoorziening 
- Risicomanagement  

 
7. Programmabegroting 2016 e.v. 
De heer Den Boer geeft aan dat voor zijn gevoel de effecten en resultaatomschrijvingen niet altijd 
goed en helder zijn geformuleerd. Mevrouw Van Noort onderschrijft dat en vraagt zo SMART als 
mogelijk te zijn. Een korte discussie volgt over onder meer de “lastigheid” om iets SMART te (kunnen) 
formuleren en de uitwerking in latere beleidskaders. Ten opzichte van de begroting 2015 is een 
stijgende lijn te zien. 
De heer Draisma gaat in op de toepassing van de rentetoerekening aan reserves. Van de zijde van 
de accountant wordt aangegeven dat de rol van de raad is om te kijken of de reserves toereikend 
zijn/op voldoende niveau zijn, mede in relatie tot het weerstandsvermogen. Mede conform de 
aanbevelingen vanuit de commissie-Depla wordt het begrotingssysteem vereenvoudigd, waarbij 
rentetoerekening steeds minder vaak voorkomt in gemeenteland. 
Voorts noemt de heer Draisma  t.a.v IBOR beheer versus achterstallig onderhoud. Wanneer is het 
een investering en wanneer spreek je over beheer? De accountant geeft aan dat dit aspect wordt 
meegenomen in de controles. Ten slotte noemt de heer Draisma de cash-flow: baten versus lasten. 
Aangegeven wordt dat de provincie als toezichthouder kijkt of er geen structurele lasten met 
incidentele opbrengsten worden gedekt. 
De heer Van Rensen geeft aan dat hij het niet altijd even duidelijk vindt waar je nou “ja” tegen zegt. 
Hij mist op onderdelen een nadere uitwerking / duiding.  
Mevrouw Van Megen geeft aan, mede n.a.v. de workshop van de account over het lezen van de 
begroting een actuele stand van zaken danwel “vertrekpunt” te missen. Voorts zou zij graag zien dat 
bij de begrotingsprogramma’s wordt aangegeven of (en wanneer) de raad een nader raadsvoorstel of 
raadsinformatiebrief als nadere besluitvorming respectievelijk duiding/uitwerking tegemoet kan zien. 
Voorts vraagt zij zich af of het “veel capaciteit” vergt om een paragraaf toe te voegen.  
De heer Van Hameren gaat in op systematiek rondom afschrijving. Hij vraagt of het “afschrijven tot 
restwaarde (grond) t.o.v. afschrijven tot € 0,-“ een stelselwijziging betreft? Hierin is in de notitie 
Financial Governance voorzien. Voorts vraagt hij of n.a.v. de septembercirculaire / uitkering 
gemeentefonds de begroting optimistischer is/kan worden? Aangegeven wordt dat de bedragen 
genoemd in de meicirculaire leidend zijn en als uitgangspunt dienen voor de begroting. 
De heer De Jonge en mevrouw Van Noort hebben geen verdere aanvullingen op bovengenoemde. 
 
Conclusie: 

- De begroting laat een algehele verbeterslag zien t.o.v. die van 2015. 
- Voortaan dienen een stand van zaken/vertrekpunt en aankondiging van eventuele  

raadsvoorstellen/raadsinformatiebrieven te worden opgenomen bij de programma’s. 
- De commissie wenst een “doorklikbare” begroting, maar vanwege kostenoverweging 

gaan we daar nog niet toe over. Wel wordt de productenbegroting verstrekt. 
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- Doelstellingen dienen concreter/SMARTER te worden geformuleerd. 
- De wijze waarop wordt omgegaan met rentetoerekening aan reserves wordt als 

verstandig geacht. 
- Dat zelfde geldt voor de afschrijving tot restwaarde (grond). 
- De begroting is in zekere mate flexibel m.b.t. indeling; de raad bepaalt dit zelf. 

Ten aanzien van de rentetoerekening en de afschrijving maakt de heer Van Rensen een voorbehoud. 
 
8. Rondvraag 
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 
 
9. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.20 uur. 


