VERSLAG VERGADERING AUDITCOMMISSIE DD. 10 DECEMBER 2012
Aanwezig zijn:
- leden auditcommissie: de raadsleden dhr van Steensel (voorzitter), dhr. Luijendijk, dhr.
Leenders, dhr. Mesman en mevr. Berendsen;
- de accountant: dhr. Dijkman (manager audit);
- (vanaf agendapunt 2) de adviseurs: de ambtelijk medewerkers dhr. Kolsteren en dhr.
Weeterings en de wethouder dhr. Bax;
- de griffier: mevr. Miedema
Afwezig: dhr. Geldens (lid auditcommissie) en mevr. de Hair (verantwoordelijk accountant).
1) Kennismaking met de accountants
Vanaf 2013 zijn de accountants van Ernst & Young de nieuwe accountants van de gemeente
Valkenswaard.
De accountants hebben inmiddels al kennisgemaakt met de portefeuillehouder en de
ambtelijke organisatie. Uiteraard willen de accountants ook graag kennismaken met de leden
van de auditcommissie en de griffier.
Dhr. Dijkman verontschuldigt mevr. de Hair. Zij zit voor een spoedklus in het buitenland.
Dhr. Dijkman introduceert zichzelf en schetst de manier van werken van E&Y.
Het volgende wordt vastgesteld:
- de auditcommissie is wat betreft E&Y een prima platform voor het overleg raad –
accountant;
- er zijn tenminste drie logische overlegmomenten, te weten:
/ overleg over het controleprotocol en in het bijzonder over de door de raad gewenste
specifieke aandachtspunten;
/ overleg over de managementletter;
/ overleg over het verslag van bevindingen en de controleverklaring;
- los van deze drie logische overlegmomenten, wil de raad als daar aanleiding voor is ook
graag tussentijds geïnformeerd worden over evt. problemen / aandachtspunten. Dhr. Dijkman
geeft aan dat dit mogelijk is. Overigens benadrukt hij dat de raad weliswaar opdrachtgever
van de accountants is, maar dat het voor de accountant ook van belang is goed met het college
B&W samen te werken en dat het college altijd de kans gegeven wordt om te reageren op de
bevindingen van de accountant alvorens deze aan de raad worden gerapporteerd. Dit is een
kwestie van zorgvuldig werken.
2) Controleprotocol en bijbehorend toetsingskader
De raad stelt ieder jaar een controleprotocol, met bijbehorend toetsingskader vast. In dit
protocol worden nadere aanwijzingen gegeven over de reikwijdte van de accountantscontrole,
de daarvoor geldende normstellingen en de daarbij te hanteren goedkeurings- en
rapporteringstoleranties.
De raad is daarbij in de gelegenheid om specifieke aandachtspunten voor de accountant te
formuleren.
Besproken wordt welke specifieke aandachtspunten er voor de controle 2012 aangegeven
kunnen worden.
De volgende onderwerpen worden overwogen:
Grondexploitaties

Naar dit onderwerp zal de accountant gezien de ec. omstandigheden in Nederland, sowieso
goed kijken. Dit onderwerp behoeft dus niet als specifiek aandachtspunt te worden benoemd.
WMO
Hoe pakt de herijking van de WMO uit. Bij de laatste BERAP bleek dat er sprake is van een s
voordeel van € 415.000,-. Is het verantwoord dit voordeel structureel in te boeken.
Afgesproken wordt dat de accountant hier met nadruk naar zal kijken.
Maatschappelijk vastgoed
Dhr. Dijkman geeft aan dat ze in verschillende gemeente als aandachtspunt meekrijgen om
met klem te kijken naar alles wat samenhangt met maatschappelijk vastgoed (boekwaardes,
inkomsten/uitgaven).
Overwogen wordt dat dit onderwerp, gelet op de ICS-rapportage en het feit dat de
businesscases nog in studie zijn, voor Vw niet echt in de rede ligt.
Sisa-rapportage
Dhr. Dijkman geeft aan dat ze in verschillende gemeenten de Sisa-rapportage als
aandachtspunt meekrijgen. Van belang is dat de verantwoording van de specifieke uitkeringen
zeer zorgvuldig gebeurt, omdat de gemeente bij nalatigheden grote risico’s loopt. De
verantwoording van de specifieke uitkeringen dient goed geborgd te zijn in de organisatie.
Overwogen wordt dat dit ook voor Vw als aandachtspunt kan worden benoemd.
Verbonden partijen / GR’s
De beheersing rondom verbonden partijen is voor de raad een continu aandachtspunt. Van
belang is met name dat de raad meer “zicht” krijgt op hoe het college omgaat met de
rapportages van de accountants van de GR. Het gaat dus niet zozeer om een aandachtspunt
voor de accountant. Het gaat meer om de transparantie van het college naar de raad over de
beheersing van de GR’s.
Urenrapportage
Worden alle uren wel altijd op de juiste plek geboekt? Ook dit is mogelijk een goed
aandachtspunt voor de accountant.
Alles afwegend, adviseert de auditcommissie de volgende twee aandachtspunten te
benoemen: WMO en Sisa-rapportage.
De accountant werkt met een rapporteringstolerantiegrens van € 35.000,-.
Deze grens kan lager gesteld worden (immers: de accountant registreert wel degelijk ook de
lagere afwijkingen, dit i.v.m. de 1%-grens van de kosten jaarrekening).
Alles afwegend wordt vastgesteld dat de huidige grens gehandhaafd kan worden. Ook afgezet
tegen de grenzen die bij andere gemeenten worden gehanteerd, lijkt de huidige grens redelijk.
De raad moet zich ook niet met alle details willen bezig houden.
Wat betreft de vaststellingsprocedure van het controleprotocol wordt het volgende
afgesproken:
- het concept raadsvoorstel inzake het controleprotocol wordt eind week 50 voor
commentaar naar de leden van de auditcommissie gezonden;
- uiterlijk maandagochtend 17 december a.s. geven de leden van de auditcommissie hun
evt. commentaar;
- agendering van het voorstel inzake het controleprotocol zal plaatsvinden voor de
comm/raad janauri 2013.
3) Managementletter
Naar aanleiding van de beoordeling van de voor de controle van belang zijn financiele
processen informeren de accountants de raad en het college over de controlebevindingen en

daaruit voortvloeiende risico’s voor de gemeente. Hierbij zullen zij adviezen en
aanbevelingen doen, voor zover deze rechtstreeks voortvloeien uit de controlewerkzaamheden
en betrekking hebben op potentiele risico’s in de bedrijfsvoering van de gemeente
Valkenswaard.
Dhr. Dijkman licht de planning voor de managementletter nader toe.
De concept managementletter wordt 19 december a.s. met het college besproken. Daarna
wordt de rapportage definitief afgerond en wordt ze doorgezonden naar de raad.
De volgende afspraak wordt gemaakt:
- uiterlijk 16 januari 2013 wordt de managementletter aan de raad aangeboden;
- de auditcommissie bespreekt de managementletter maandag 21 janauri 2013, 19.00
uur, met de accountants.
4) Verbeterplan n.a.v. vorige Managementletter (en vorige accountantsrapport)
De bij de accountantscontrole 2011 opgestelde Managementletter (en rapportage van controle
bevindingen) bevatte verschillende verbeterpunten.
Naar aanleiding van de verbeterpunten uit de vorige managementletters, verslagen van
bevindingen en IC-controles, is door de organisatie een Verbeterplan opgesteld.
Zie de volgende twee bijlagen:
I Memo dhr. Weeterings, met als onderwerp “Verbeterplan Managementletter”;
II Het overzicht van de openstaande adviespunten managementletter 2011 / Rapport van
bevindingen 2011.
Het Verbeterplan wordt kort toegelicht door dhr. Weeterings. Kort en goed schetst hij het
volgende beeld: een groot aantal aandachtspunten is al opgelost, de rest is voor 31 maart 2013
opgelost.
In vervolg hierop wordt door de Auditcommissie ondermeer het volgende overwogen:
- goed dat er al zoveel aandachtspunten zijn opgelost;
- punt 13 bouwleges. Er sprake van collegiale toetsing. Is daarmee de controle voldoende
geborgd. Hoe onafhankelijk is een collega;
- punt 18 Verhuuropbrensten. Dit punt is “in opzet” geregeld. Van belang is dat er ook
feitelijk een functiescheiding plaats vindt;
- punt Verbonden partijen / GR’s. Aangegeven is dat er nog geen afspraken zijn met de
gemeenschappelijke regelingen over de wijze van en de momenten waarop verantwoording
wordt afgelegd. Dit blijft toch een continu aandachtspunt.
- volgens het overzicht zijn op 31 maart 2013 nog niet alle aandachtspunten afgerond. Er zijn
ook aandachtspunten die pas in de loop van 2013 zijn afgerond en/of waarop nog geen
zichtbare verbetering is. Uiteraard wordt er gepaste aandacht voor deze punten gevraagd.
Afgesproken wordt dat de auditcommissie graag periodiek kennis wil nemen van het
geactualiseerde overzicht. Punten die nu als afgrond (= groen) op de lijst staan, hoeven op het
volgende overzicht niet terug te komen.
Dhr. Dijkman verlaat de vergadering.
5 ) Vaststellen verslag bijeenkomst 24 april 2012
Het verslag wordt conform vastgesteld.
Bij de rondvraag van de bijeenkomst van 24 april 2012 is gevraagd naar een overzicht van de
accountants van alle gemeenschappelijke regelingen.

Dit overzicht is bij dit verslag gevoegd (bijlage III).
6) Informatievoorziening gemeenteraad
De raad heeft in zijn vergadering van 24 mei 2012 de jaarrekening 2011 vastgesteld.
Bij de beraadslagingen over de Jaarrekening 2011 is ondermeer stil gestaan bij de
informatievoorziening naar de raad over de Jaarrekening.
Breed was de raad van oordeel dat de met name de informatievoorziening over de voorziening
financiele bedrijfsvoering ad € 570.000,- onvoldoende is geweest.
Dhr. van Steensel stelt de wijze van informatievoorziening aan de raad aan de orde. Hij wil
graag dat de raad pro-actiever geïnformeerd wordt over dit soort zaken. Hij wijst erop dat
sinds kort alle fracties zitting hebben in de auditcommissie. De auditcommissie kan dus een
heel goed platform voor de informatievoorziening zijn.
In het raadsvoorstel behorende bij de op 25 oktober 2012 vastgestelde “Verordening op
auditcommissie gemeente Valkenswaard” is nadrukkelijk aangegeven dat het de bedoeling is
dat de auditcommissie een belangrijke rol speelt in de informatieuitwisseling over de P&Ccyclus en de daarmee verband houdende organisatorische ontwikkelingen.
Dhr. Weeterings wijst erop dat er van de zijde van de organisatie / het college zeker de
bereidheid is om de auditcommissie “bij te praten” over relevante ontwikkelingen c.q. zaken
als: waar staan we, wat speelt er enz.
Van belang is dan wel dat de auditcommissie wat frequenter bij elkaar komt.
Afgesproken wordt dat de auditcommissie tenminste vijf keer per jaar zal vergaderen.
Tijdstip: maandagavond 19.00 uur. Steeds in de week tussen de commissie en
raadsvergadering.
De griffier zal in overleg met de voorzitter een vergaderschema maken.
Tijdens de volgende vergadering zal nader gekeken worden naar het systeem van
kostentoerekingen / doorbelasting. Als casus zal gekeken worden naar de kostentoerekening
ondersteuning raad. Hoe kan het dat daar ineens veel meer dan € 20.000,- extra aan kosten op
wordt geboekt. Waar komt dat vandaan en wat krijgt de raad daarvoor terug.
7) Rondvraag, mededelingen, planning volgende bijeenkomst en sluiting.
- presentatie begroting
Dhr. van Steensel vraagt (nogmaals) aandacht voor de presentatie van de begroting door de
gemeente Scherpenzeel. Wellicht zou deze wijze van presenteren ook voor onze gemeente een
optie kunnen zijn.
Het gaat hem niet zo zeer om een andere opzet van de begroting, maar om een betere
presentatie van de begroting voor burgers en belangstellenden. De begroting voor “dummies”.
Afgesproken wordt dat er naar zal worden gekeken hoe en op welke wijze de begroting 2014
beter kan worden gepresenteerd.

