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Concept-verslag op hoofdlijnen vergadering 

auditcommissie d.d. 24 oktober 2019 
 

Aanwezig 

Commissieleden H. van de Loo (Weert Lokaal, voorzitter), M. van den Bergh 
(VVD, plv. lid), P. Sijben (CDA), R. van Dooren (DUS Weert; 
plv. lid), H. Duijsters (G-D), P. van der Vegt (D66) en F. 
Kadra (PvdA)  

Toehoorders --- 
Collegelid W. van Eijk  
BDO (aanwezig vanaf 
agendapunt 3) 

D. Meeuwissen, N. Bovend’eerdt en S. Aichi 

Ambtelijke ondersteuning M. Andringa, M. Aerdts, J. van Veen, L. Knapen, M. Wolfs-
Corten 

 
  

1. Opening en mededelingen.  

De voorzitter opent de vergadering om 18.00 uur en vermeldt de berichten van verhindering. 
Hij heet mw. Van der Vergt  en dhr. Van Dooren welkom die voor het eerst als lid c.q. 
plaatsvervangend lid aan de vergadering deelnemen. 

 
2. Vaststellen concept-verslag 17 juni 2019. 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. Auditplan 2019 gemeentelijke accountant BDO. 

BDO geeft een presentatie. De auditcommissie wordt gevraagd eventuele speerpunten 
voor de controle aan de accountant mee te geven. Deze speerpunten kunnen bijvoorbeeld 
specifieke investeringsprojecten, subsidies of aanbestedingen betreffen. De accountant 
neemt deze dan mee in de interim controle.  
 
BDO organiseert regelmatig themabijeenkomsten voor raadsleden over actuele 
ontwikkelingen. Als er behoefte bestaat aan een themabijeenkomst over een specifiek 
onderwerp kan dat via de griffier aan BDO doorgegeven worden.  
 
4. Controleprotocol 2019. 

• P. 3 bovenaan: de vraag wat er gebeurt met de kostenoverschrijdingen op 
(kapitaallasten) activeerbare activiteiten waarvan de gevolgen voornamelijk zichtbaar 
worden via hogere afschrijvings- en financieringslasten in het jaar zelf of pas in de 
volgende jaren wordt schriftelijk beantwoord (actie F&C).   

• P. 5: de gemeente heeft nog geen beleid voor misbruik & oneigenlijk gebruik. De vraag 
of dat zo kan blijven wordt volgende week aan de accountant voorgelegd (actie F&C). 

• P. 10: toegelicht wordt waarom de algemene subsidieverordening 2017 is uitgesloten 
van controle. Het betreft alleen de aanlevertermijnen, andere verplichtingen van 
subsidieaanvragers blijven bestaan. De termijnen zijn te krap, maar verruimen werkt in 
de praktijk niet. De gekozen oplossing is de meest klantvriendelijke.  

• Raadvoorstel tabel op pagina 2: toegelicht wordt wat er met de tekst bij de tweede 
bullet wordt bedoeld.  

• Het begrip indemniteitsprocedure wordt besproken. 
 
5. Actualisatie financiële verordening en controleverordening. 

De financiële verordening is nog niet gereed. Belangrijkste voorstel zal zijn het verhogen van de 
bedragen waarboven de gemeente activeert. Deze verhoging leidt tot een beperking van de 
administratieve lasten. De verordening zal voor de volgende vergadering worden geagendeerd 
(actie griffier).  
 
6. Planning 2020. 

De auditcommissie stemt in met de concept-planning. 
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7. Rondvraag en sluiting. 

• Naar aanleiding van de antwoorden op de vragen van dhr. Sijben over de 
overheadkosten in de jaarrekening 2018 wordt gesproken over het voor salaris 
personeel en inhuur geraamde bedrag en de daaruit gedane uitgaven. Deze 
overschrijding dreigt naar de mening van dhr. Sijben een structureel karakter te 
krijgen. Het is niet mogelijk om de raming van personele lasten in de begroting 
2020 vóór de begrotingsbehandeling uit te splitsen. De overhead over 2019 is nog 
niet bekend. Afgesproken wordt dat, zodra er nieuws te melden is over dit 
onderwerp, dit in de auditcommissie wordt besproken (actie F&C).  

• Van ambtelijke zijde wordt de aandacht nog eens gevestigd op de 
informatiebijeenkomst over sturen op effecten, die op 31 oktober a.s. plaatsvindt.  

 
De voorzitter sluit de vergadering om 19.20 uur onder dankzegging aan de aanwezigen. 


