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Wolfs, Madeleine (M)

Van: Thomas van Gemert

Verzonden: donderdag 29 juni 2017 20:40

Aan: Wolfs, Madeleine (M)

CC: Wendy van Eijk-Nagel

Onderwerp: Vragen Auditcommissie Jaarrekeningcontrole

Beste Madeleine, 
 
Hierbij de vragen die ik graag zou willen indienen voor de vergadering van de Auditcommissie van 
morgenmiddag voor de jaarrekeningcontrole. 
 

1. Op pagina 13 en 110 wordt aangegeven dat een deel van de taakstelling van FLOW in 2016 niet 
gerealiseerd is. Echter, de getallen op pagina 13 en 110 corresponderen niet met elkaar. Op pagina 
13 wordt gesproken van een negatieve afwijking van €240.000 terwijl er op pagina 110 een bedrag 
af te leiden valt van €140.000 (= €400.00 - €260.000). Welke van de twee is juist? 

2. Op pagina 42 wordt aangegeven dat kosten voor de kermis hoger uitvielen, mede door zaken 
gerelateerd aan veiligheid. Graag zou ik een verdere uitsplitsing hiervan zien, want het bedrag komt 
niet overheen met de bedragen in de ‘Evaluatie Kermis Weert 2016’ (zie pp. 22-23 van dat 
evaluatierapport). 

3. De daadwerkelijke storting in de voorziening vervangingsinvesteringen rioleringen (zie pagina 87) is 
€375.671 hoger is dan begroot. Graag zou ik een toelichting krijgen waarom dit bedrag zoveel 
afwijkt van de begroting en  waarom dit zoveel hoger is dan de hogere opbrengsten van €72.340. 

4. In de paragraaf over weerstandsvermogen en risicobeheersing wordt bij de berekening van het 
Relatieve Weerstandsvermogen niet alleen de Algemene Reserve meegenomen maar ook de Reserve 
risicobuffer grondbedrijf en de Bestemmingsreserve Sociaal Domein. Hierbij is het gekwantificeerde 
risico voor het Sociaal Domein lager dan het beschikbare bedrag in de Reserve Sociaal Domein. In 
hoeverre geeft het Relatieve Weerstandsvermogen een getrouw beeld van de beheersing van risico’s 
als bestemmingsreserves meegenomen worden in de berekening van de beschikbare 
weerstandscapaciteit als er een kleiner bedrag aan daadwerkelijke risico’s voor de betreffende 
bestemmingsreserve?  

 
Tot morgenmiddag! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Thomas van Gemert 
Raadslid VVD Weert 
 
 
 


