
 

 
 

 

 

 
 

 

 
JAARVERSLAG 2019 AUDITCOMMISSIE GEMEENTE WEERT 

 
 
 
Instelling en regelgeving 
 
De auditcommissie werd ingesteld bij raadsbesluit van 25 februari 2015. Bij dit raadsbesluit 
werden de Commissie Onderzoek Jaarrekening en het Breed Financieel Overleg opgeheven. De 
raad benoemde tevens de leden en plaatsvervangende leden van de auditcommissie. De raad 
stelde bij genoemd raadsbesluit ook de “Verordening auditcommissie gemeente Weert” vast.  
 
Het uitbrengen van een jaarverslag door de auditcommissie is niet voorgeschreven in de 
verordening, noch heeft de raad daartoe besloten. De auditcommissie heeft in het kader van 
de evaluatie van haar werkzaamheden op 15 september 2016 besloten voortaan een 
jaarverslag uit te brengen. Het wordt voor de herkenbaarheid van de auditcommissie en het 
doen toenemen van de affiniteit van de raad met het werk van de commissie raadzaam geacht 
aan het eind van het jaar een overzicht van de werkzaamheden aan de raad te verstrekken. 
Aangezien het jaarverslag openbaar is, wordt er niet in gerapporteerd over onderwerpen die 
de auditcommissie in beslotenheid heeft behandeld.  
 
Voorzitter en leden 
 
Op grond van de verordening benoemt de raad de leden en plaatsvervangende leden van de 
auditcommissie en heeft elke fractie recht op één lid en één plaatsvervangend lid. Dit mogen 
zowel raadsleden als commissieleden-niet-raadsleden zijn, maar per fractie mag er slechts één 
commissielid-niet-raadslid worden benoemd.  
 
In 2019 waren de volgende personen lid c.q. plaatsvervangend lid van de auditcommissie: 
 
Fractie Lid Plaatsvervangend lid 
Weert Lokaal H. van de Loo M. Smolenaers 
CDA P. Sijben --- 
VVD T. van Gemert M. van den Bergh 
DUS Weert P. Scholten (tot 19-07-2019) I. Beenders (tot 25-09-2019) 
 I. Beenders (vanaf 25-09-2019) R. van Dooren (vanaf 25-09-2019) 
Goubet-Duijsters K. Duijsters J. Goubet 
D66 M. Stokbroeks (tot 07-11-2019) P. van der Vegt (vanaf 25-09-

2019) 
 L. Steinbach (vanaf 18-12-2019)  
PvdA F. Kadra L. Heuvelmans 
 
De verordening bepaalt dat de auditcommissie uit haar midden de voorzitter en een of meer 
plaatsvervangend voorzitters aanwijst. Op 7 juni 2018 heeft de auditcommissie de heer H. van 
de Loo aangewezen als voorzitter. Op 18 september 2018 wees de auditcommissie de heer P. 
Scholten aan als plaatsvervangend voorzitter. Sinds het vertrek van dhr. Scholten als raadslid 
per 19 juli 2019 is de functie van plaatsvervangend voorzitter vacant.  
 
Taken ingevolge verordening 
1.  Het adviseren van de raad over zijn kaderstellende en controlerende rol ten aanzien 

van de gemeentefinanciën, m.a.w. de sturing door de raad en de verantwoording 
door het college over haar activiteiten en prestaties. 

2.  Het adviseren van de raad over de planning- en controlcyclus, daarbij gebruik 
makend van input en feedback vanuit de raadscommissie BV-IW. 

3.  Voorbereiding raadsbesluitvorming over de vaststelling van een (gewijzigde) 
verordening ingevolge artikel 212, 213 en 213a Gemeentewet.  

4.  Advisering raad over uitvoering en evaluatie van deze verordeningen. 
5.  Adviseren raad over opbouw en inrichting programmabegroting en jaarstukken. 



 

6.  Bepalen standpunt over verbeteracties op het gebied van de financiële 
verantwoording en de voortgang daarvan. 

7.  Aanspreekpunt gemeentelijke accountant. 
8.  Afstemming onderzoeken en controles ingevolge de artikelen 182, 212, 213 en 213a 

Gemeentewet en adviseren hierover aan de raad. 
9.  Gevraagd en ongevraagd advies over opzet en werking van interne 

beheersmaatregelen inzake control en risicomanagement, inrichting van de financiële 
organisatie, kwaliteit van het financieel beleid en beheer. 

10.  Overleg met accountant over door deze aan de raad uit te brengen controles en 
rapportages. 

11.  Voorbereiding raadsbesluitvorming over: programma van eisen aanbesteding 
accountantscontrole, selectie, gunning en opdrachtverstrekking aan de accountant, 
controle van de jaarstukken, vaststellen controleprotocol, tussentijdse rapportages en 
verslagen van de accountant en verslagen periodieke onderzoeken door college, 
verbeteracties raad en college. 

12.  Overleg met accountant over opdrachtformulering controle jaarrekening. 
13.  Periodieke evaluatie werkzaamheden accountant, m.n. controle jaarrekening. 
14.  Overlegplatform van uitkomsten van door accountant uitgevoerde controles. 
 
Vergaderingen 
 
De auditcommissie is in 2019 vijf maal bijeen gekomen. Het zwaartepunt lag in 2019 bij de 
Europese aanbesteding van de gemeentelijke accountant voor de komende 4 jaren. De 
auditcommissie heeft gefungeerd als beoordelingscommissie aanbesteding accountantsdiensten. 
De commissie heeft de inschrijvingen beoordeeld en advies aan de raad uitgebracht over de 
gunning van de opdracht aan een van de inschrijvende accountantsbureaus, BDO.  
 
Behandelde inhoudelijke onderwerpen met samenvatting auditcommissie  
 
04-02-2019 Concept-nota van inlichtingen voor de aanbesteding van de 

gemeentelijke accountant  
commissie Dit onderwerp is in beslotenheid behandeld.  
 
 
11-03-2019 Aanbesteding accountant 
commissie Dit onderwerp is in beslotenheid behandeld. 
 Managementletter Interimcontrole 2018 
commissie De accountant heeft 13 bevindingen. De 5 belangrijkste punten worden 

besproken: 1) Interne beheersing van en functiescheiding bij 
verhuuropbrengsten en omgevingsvergunningen. 2) Functiescheiding bij 
lonen en salarissen. 3) Proces bij Europese aanbestedingen. 4) Notitie 
Commissie BBV inzake grondexploitatie. 5) Sociaal domein: aanleveren 
gegevens door gemeente Roermond. 
 
Opmerkingen vanuit auditcommissie:  
- Actuele ontwikkelingen komen vanuit de markt en wet- en regelgeving. 
Voor ZZP-ers moet een contractenregister worden aangelegd. 
- De bestuurlijke samenvatting in de managementletter is identiek aan 
de boardletter en de detailbevindingen. De boardletter is minder 
gedetailleerd. Voor de raad is de bestuurlijke samenvatting in de 
boardletter voldoende om mee te sturen.  
- Aandachtspunten voor de auditcommissie zijn volgens de accountant 
grondexploitatie en aanbesteding. Normaliter zijn de voorzieningen ook 
een aandachtspunt, maar Weert heeft alleen nog een voorziening voor 
riolering, dus dat speelt niet meer. 
- Achterstallig onderhoud: er komt een nieuwe notitie NVA van de 
commissie BBV. Deze wordt bij de jaarrekening besproken.  

 Evaluatie begroting 2018 
commissie Dit onderwerp is in beslotenheid behandeld. 
 Uitgangspunten Kadernota 2020 
commissie De commissie kan zich vinden in de aangereikte uitgangspunten.  
 Plan van aanpak en werkwijze Interne Controle Inkoop en 

Aanbesteding in relatie tot intern inkoop- en aanbestedingsbeleid (en 
contractenbeheer). 

commissie Geconstateerd is dat de meervoudig onderhandse aanbestedingen (> € 



 

40.000,- en < € 221.000,-) slechts een klein deel vormen (€ 3 miljoen) 
van het totaal van de aanbestedingen door de gemeente Weert (€ 95 
miljoen). Bovendien wordt opgemerkt dat in het bedrag van € 3 miljoen 
ook de werken zitten, waarbij als drempelbedrag € 150.000,- geldt. De 
gemeente Weert heeft veel kleine crediteuren. De auditcommissie geeft 
aan dat de efficiëntie vergroot kan worden door meerdere producten bij 
dezelfde leverancier in te kopen. Ook kan er meer gewerkt worden met 
raamcontracten. Het is echter de vraag of de gemeente ervoor moet 
kiezen om de controlecapaciteit hiervoor in te zetten. Door de 
aanbestedingen mee te nemen bij de interne controle, waarbij bekeken 
wordt of er rechtmatigheidsfouten in zitten, is een discussie over het 
uitsluiten hiervan van de accountantscontrole naar het oordeel van de 
auditcommissie niet meer aan de orde. Het risico is beperkt en de raad 
heeft voldoende inzicht. De aanbestedingen kunnen uitgesloten blijven 
worden. Voordeel hiervan is dat ambtelijke organisatie en accountant er 
minder werk aan hebben. De commissie vraagt aandacht voor het 
objectief gunnen van opdrachten beneden de drempelwaarde van € 
40.000,-. Ook moet het onderscheid tussen levering en werk goed 
gemaakt worden. 

 Jaarverslag auditcommissie 2018 
commissie De commissie stelt het jaarverslag ongewijzigd vast. 
 
 
16-05-2019 Kadernota 2020, 1e Tussenrapportage 2019 en Intern controlekader en 

–plan 2019 en ENSIA audit 2018 
commissie Geen opmerkingen. 
 Frauderisico-analyse 
commissie  Dit onderwerp is in beslotenheid behandeld. 
 Rondvraag 
commissie Als aandachtspunt wordt genoemd de leesbaarheid van de 

tussenrapportage (baten en lasten-systematiek). 
 
 
17-06-2019 Onderzoek jaarrekening  
commissie De commissie heeft van gedachten gewisseld over de (benodigde) 

hoogte van het weerstandsvermogen en is van mening dat deze op dit 
moment voldoende is. De commissie adviseerde de gemeenteraad om de 
jaarstukken van de gemeente Weert over het jaar 2018 vast te stellen. 

 
 
24-10-2019 Auditplan 2019 gemeentelijke accountant BDO 
commissie De nieuwe gemeentelijke accountant, BDO, presenteert zijn auditplan 

aan de commissie. De commissie stemt hiermee in.  
 Controleprotocol 2019 
 Besproken wordt 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. 
Geconstateerd wordt dat gemeente nog geen beleid heeft voor misbruik 
& oneigenlijk gebruik.  
Toegelicht wordt waarom de algemene subsidieverordening 2017 is 
uitgesloten van controle. Alleen de controle op de termijn van inlevering 
van stukken door subsidieaanvragers en op de termijn van beslissing 
wordt uitgesloten. Alle overige aspecten van de subsidieaanvragen en –
toekenningen vallen wel onder de controle. 

 Rondvraag  
 Er wordt gesproken over de overschrijding van het geraamde budget 

voor salariskosten voor personeel en inhuur. 
 


