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Besluitenlijst Auditcommissie 16 november 2021  

Aanwezig: Birgitte van Hoesel (D66, voorzitter), Lenie van Leeuwen (LijstvanderDoes), Coby Franken 

(Progressief Woerden), Eric de Jonge (ChristenUnie/SGP, vervangt Daphne van der Wind), Jan-

Hubert van Rensen (Inwonersbelangen), vanaf agendapunt 4), Kees Schouten (STERK Woerden), 

Arjen Draisma, Wilma de Mooij (WeDo politiek), Reem Bakker (Woerden&Democratie) 

Ad de Regt (wethouder), Wilfred van Barneveld (concerncontroller), Jonas Overbeek bij agendapunt 

5 (planeconoom), Erik van Vliet bij agendapunt 5 (senior adviseur plan- en vastgoedeconomie), Ab 

van de Craats (teammanager Vastgoed a.i.), Jethro Michel (directeur) Martijn van Driel (senior 

business controller)  

Mark Tobeas (griffier), Liesje Wanders (adjunct-griffier) en Reinhild Freytag (raadsadviseur) 

 

Afwezig: Daphne van der Wind (ChristenUnie/SGP), Wilma de Mooij (WeDo politiek), Florian van 

Hout (VVD) 

 

1. Opening en mededelingen 

De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering. 

De voorzitter meldt de commissie namens de accountant dat er extra kosten zijn gemaakt voor de 

controle van de SiSa-regelingen die in 2020 nieuw waren. De factuur hiervoor is inmiddels voldaan. 

 

2. Vaststellen agenda  

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Financiële verordening 

De werkgroep Financiële verordening heeft een concept-verordening voorgelegd aan de 

auditcommissie. Deze en de reactie van het college hierop worden besproken.  

 

Er wordt gesproken over de juridische status van de verordening. Van de verordening gaat een 

afdwingbare werking uit.  

 

De voorzitter stelt voor de reactie van de wethouder wat betreft het tijdpad en implementatie in het 

raadsvoorstel op te nemen en wat betreft de capaciteit als separaat stuk te bespreken, maar dit wel 

te bespreken tijdens de Politieke Avond. Hierover hebben de voorzitter van de auditcommissie en de 

wethouder nader contact. 

 

Vervolg: Het raadsvoorstel Financiële verordening Woerden 2022 zal voor agendering tijdens een 

Politieke Avond worden aangeboden aan de agendacommissie.  

 

4. Overzicht (nulmeting) financiële situatie bij aanvang raadsperiode 

Tijdens de begrotingsraad van 4 november is het amendement van Woerden&Democratie 

besproken over een onafhankelijk onderzoek naar de financiële situatie. Dit is ingetrokken, maar wel 

is afgesproken met de auditcommissie te bespreken of er wel een nulmeting gedaan kan worden 

naar de financiële situatie bij aanvang van de raadsperiode.  

 

Vervolg: Een soortgelijk onderzoek is bij aanvang van de huidige raadsperiode ook uitgevoerd. Er is 

animo voor zo’n onderzoek dit keer weer te laten uitvoeren en de resultaten vóór de start van de 

coalitieonderhandelingen aan te bieden. Dit kan als onderdeel van de overdrachtsdossiers of als 

extern onderzoek. In het tweede geval zal hierover in de vorm van een motie worden gesproken.   
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5. Presentatie totstandkoming Nota Grondbeleid 

Op basis van artikel 86 van de Gemeentewet stelt de voorzitter voor de digitale deuren van de 

vergadering te sluiten. De voorzitter stelt voor omtrent de presentatie en alle informatie die bij dit 

agendapunt gedeeld wordt geheimhouding op te leggen op basis van een belang genoemd in artikel 

10, tweede lid, aanhef en onder b, van de Wet openbaarheid van bestuur: de economische of 

financiële belangen van gemeente Woerden. De auditcommissie stemt hiermee in.   

 

6.  Sluiting 

De eerstvolgende auditcommissie vindt plaats op 15 februari. Dan zullen in ieder geval het 

controleprotocol en het normenkader en zal de planning voor 2022 worden vastgesteld.  

 

De voorzitter sluit om 22.00 uur de vergadering.  

 


