
Agenda werkgroep Financiële verantwoording
28 januari 2019, 18.30 uur in vergaderzaal 1.18 

Aanwezige werkgroepsleden: Dhr. Roskam (voorzitter), Dhr. Kramer, Dhr. Mülder, Dhr. Van den Brink, 
Dhr. Lindhout, Dhr. Caarels, Dhr. Coolen
Verder aanwezig: Dhr. Verwoert (BDO accountants), mw. Smit (BDO accountants), Dhr. Pen 
(Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand), dhr. Vos (wethouder), Dhr. De Brouwer (ambtelijke 
ondersteuning), Dhr. Woltjer (ambtelijke ondersteuning), dhr. Koops (ambtelijke ondersteuning), dhr. 
Bakker (fractievertegenwoordiger), dhr. De Kloe (Plv. griffier)

Agenda
1. Opening

Welkom aan dhr. Verwoert en mw. Smit van BDO accountants en dhr. Pen van de rekenkamer. 

2. Vaststellen agenda 28 januari 2019
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. Agendapunt 6 zal voor agendapunt 5 behandeld worden. 

3. Vaststellen verslag 11 november 2018
Dhr.Mülder staat ten onrechte als aanwezig genoteerd. Dit zal worden aangepast. Verder wordt verzorgd 
de commissieleden apart te benoemen . 

4. Voortgang onderzoek Rekenkamercommissie en inventarisatie nieuw onderzoek 

- Dhr. Pen geeft ten aanzien van het lopende onderzoek aan dat volgende week er een interview met de 
werkgroep Monitoring Sociaal Domein plaatsvindt. Daarna gaat de periode van technisch wederhoor 
lopen en wordt er tegelijkertijd ook gewerkt aan de conclusies en de aanbevelingen. Begin maart zal het 
rapport voorgelegd worden voor een bestuurlijke reactie en in april wordt het aangeboden aan de raad. 
Inhoudelijk kan dhr. Pen aangeven dat in Leusden het risicomanagement sociaal domein goed op orde 
is maar dat dit niet wegneemt dat er onzekerheden zijn die ook met risicomanagement niet 
weggenomen kunnen worden. Er zijn risico’s die buiten de macht van de gemeente liggen. 

Inventarisatie nieuw onderzoek: 
Donderdag 24 april heeft de werkgroep een memo ontvangen van de rekenkamer met daarin ideeën 
voor onderzoek in de tweede helft van 2019. 

Dhr. Van Den Brink (Cu-SGP) geeft ten aanzien van suggesties voor onderzoek in de tweede helft van 
2019 namens zijn fractie de volgende onderwerpen aan: 
- Woonbeleid ( mogelijkheden voor mantelzorgwoningen, woning delen)
- Cultuurbeleid en subsidiebeleid, 
- Vrijwilligersbeleid
- Jeugdbeleid, jeugdzorg (Dhr. Pen geeft aan dat dit qua risicomanagement wel in het huidige 
onderzoek is meegenomen)

Dhr. Mülder (D66) heeft nog niet de kans gehad dit te bespreken met de fractie maar noemt alvast twee 
suggesties: 
- Ten aanzien van de  beperking VVE en Voorschoolse educatie is afgesproken dat er geëvalueerd zal 
worden. Mogelijk is het een goed idee dit door de rekenkamer te laten uitvoeren. 
- Planning en Control instrumenten in vergelijking met andere gemeenten.  
Dhr. Kramer(CDA) heeft nog niet de kans gehad dit te bespreken met de fractie maar noemt alvast een 
suggestie 
- Woonbeleid versus leegstand bedrijventerreinen
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De werkgroep spreekt af uiterlijk 7 februari de suggesties met de fractie besproken te hebben en deze 
te delen met elkaar en de griffie. De griffie voorziet in een overzicht van de reacties. 

5. Opdrachtverlenging accountant
Het voorstel wordt door het college aangeboden aan de raad maar is tot stand gekomen samen met de 
evaluatiecommissie vanuit de werkgroep financiële verantwoording. Tijdens de werkgroepsvergadering 
is ruimte om vragen te stellen over het gesprek en het raadsvoorstel.

Dhr. Van der Brink vraagt naar aanleiding van het gespreksverslag naar de twee voorstellen voor de 
themabijeenkomst. Dhr. De Brouwer noemt naast de suggestie “Financieel toezicht” die in het gesprek 
bovenkwam ook de suggestie “rechtmatigheidsverklaring door college”

De werkgroep heeft een voorkeur voor het onderwerp “rechtmatigheidsverklaring”.  

Dhr. Kramer vraagt of de termijnen van de opdrachtverlening binnen BLNP gelijk lopen. Dhr. De 
Brouwer geeft aan dat Nijkerk een jaar later aangesloten is maar dat alle gemeenten dezelfde evaluatie-
aanpak hanteren en dat de opdrachtverlening gelijktijdig zal aflopen. 

Dhr. Lindhout geeft aan dat er een verkeer jaartal bij het concept-raadsbesluit staat vermeld. Dit wordt 
aangepast. 

6. Managementletter en reactienota

Dhr. Van den Brink vraagt om toelichting over de zin “Wij kunnen nog altijd niet steunen op het proces” 
wat betreft de factsheet inkoop- & aanbestedingproces.  Dhr, Verwoert geeft aan dat ze aandacht 
vragen voor dat de controles die nu voor de Verbijzonderde Interne Controle (VIC) gedaan worden 
eigenlijk werkactiviteiten zijn die binnen de afdeling zelf gedaan kunnen worden. De controle van de 
afdeling kan dan gedaan worden door de VIC. Nu doet de accountant als eerste de toetsing. Zij zien 
die eerste controle graag verschuiven naar de organisatie zelf. Voorbeelden daarbij zijn 
aanbestedingen, en bestellingen.  Beide gaan nu goed in Leusden maar blijven wel een 
aandachtspunt. 

Dhr. Mülder vraagt wat de accountant vindt van de reactie van het college ten aanzien van de 
aanbestedingen.  Dhr. Verwoert geeft aan dat de reactie van het college de intentie aangeeft te 
verbeteren. Wat hem betreft kan concreter gemaakt worden naar de werkorganisatie hoe dit nu 
geregeld moet worden. 

Dhr. Kramer vraagt of er voldoende gereserveerd is voor onderhoud en waarom onderhoud openbare 
verlichting erop staat (vorig jaar is overal Ledverlichting geplaatst)?Dhr. Verwoert geeft aan dat de 
regelgeving op dat punt meer afdwingt. Er moet een goed plan zijn met o.a. 
onderhoudsconditiemetingen. Die worden gedaan, maar een actualisering van dit plan zou goed zijn, 
rekening houdend met de onderhoudsindexen. Dhr. Vos geeft aan er een aantal plannen zijn die 
binnenkort geactualiseerd worden, zoals ook genoemd in de reactienota. 

Dhr. Caarels vraagt hoe de accountant kijkt naar het zo laag mogelijk leggen van 
verantwoordelijkheden in de organisatie in relatie tot controle. Dhr. Verwoert geeft aan dat dit in de 
gehele publieke sector een onderwerp is. In de basis heeft Leusden de controle op orde, maar de lat 
komt door nieuwe wetgeving hoger te liggen. 

Dhr. Mülder geeft aan zoekende te zijn wat zijn rol als raadslid ten aanzien van de managementletter 
is. Op blz.27 wordt het ambitieniveau van de raad genoemd naar aanleiding van de cos16. Wat had u 
in gedachten toen u dit opschreef, waar hebben we het over en hoe komen we tot een praktisch 
besluit over het ambitieniveau kunnen komen? Dhr. Verwoert geeft aan dat het hier gaat om de relatie  
tussen de interne en externe accountant. De gemeente Leusden heeft wel de VIC (vorm van interne
accountantsdienst) maar dit is voor hen als externe accountant niet genoeg om op te steunen. Vanuit 
de context van de rechtmatigheidsverklaring van college is zo’n interne accountantsdienst wel iets om 
in samenwerking met de BLNP te onderzoeken. Het is een keuze of je dat niveau van controle (en de 
daarbij horende middelen) intern of extern wil organiseren. 
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Daarnaast geeft dhr. Verwoert aan dat hij als raadslid drie vragen interessant zou vinden richting 
college:  
1) Hoe verhouden we als gemeente Leusden op het gebied van aanbestedingen (zeker in verhouding 
tot andere gemeenten)?
2) Neem ons als raad mee hoe de prestatielevering sociaal domein verloopt. 
3) De ‘control statement’ is een majeure opgave die gepland staat voor 2021. Als raad kunnen jullie 
het college vragen tussentijds te informeren hoe het verloopt.  

Dhr. Kramer vraagt of de aankomende omgevingswet in relatie tot ICT een goede toevoeging is.  Dhr. 
Verwoert beaamt dit. 

Dhr. Coolen vraagt wat er op p.7 bij het onderdeel afval bedoeld wordt. Dhr. Verwoert geeft aan dat de  
belastingdienst nog zoekende is hoe ze gemeente gaan belasten. De accountant geeft op p.7 aan de 
gemeente aan dat ze een bewuste keuze moeten maken hoe ze hiermee om willen gaan: proactief 
naar belastingdienst gaan of zelf een koers te bepalen. Dhr. De Brouwer geeft aan dat er een gesprek  
met de belastingdienst gepland staat.  

Reactienota: 

Dhr. Van den Brink geeft aan dat bij het inkoopproces dat de kan bij  sommige aspecten de kans hoog 
is, en de impact ook hoog is. Die punten komen nauwelijks terug in de reactienota.  Dit geldt 
bijvoorbeeld bij het laag leggen van verantwoordelijkheden in de organisatie en het 4-ogen principe. 

Wethouder Vos geeft aan dat de checklists bij de inkoop en aanbestedingen wel degelijk gehanteerd 
worden. Ten aanzien van het laag leggen van de verantwoordelijkheden is vanuit de organisatie 
nadrukkelijk een wens de verantwoordelijkheden laag te leggen. Leusden kent een kleine organisatie 
waarbij de dingen minder formeel geregeld worden. 

Dhr. Woltjer geeft aan dat als uitbreiding van controle gewenst is er ook meer formatie nodig is. Dat is 
een keuze. Ten aanzien van het 4-ogen principe gaat het ook over dat de bon in het financieel 
systeem moet, dat kan momenteel nog niet. 

Dhr. Verwoert hoopt te bereiken dat de gemeenten het ook richting de automatiseerders aangeeft dat 
dit soort mogelijkheden opgenomen worden. De lijn van de accountant is gestoeld op de kaders vanuit 
de overheid. Dat is dus wel een spanningsveld. 

2) We hebben nu meerdere mensen op ICT. Kunnen de dingen nu wat sneller geregeld worden omdat 
er meer kennis is, ook in BNLP verband. Komt dat volgend jaar dan niet meer in het rappoort.

Wethouder Vos geeft aan dat binnen die formatie ICT een behoorlijke component wettelijke 
verplichtingen zit. De bevindingen van de accountant over de IT worden overgenomen. 

Dhr. Caarels ondersteunt het streven om goed te kijken naar de rol van raadsrapporteur.

7. Financiële jaarplanning
De werkgroep heeft de jaarplanning vastgesteld en vindt de voorzet voor de evaluatie van de 
planning- en control instrumenten goed. Mogelijk zouden de criteria meer gebundeld kunnen worden. 
Verder moet nagedacht worden hoe de evaluatie uitgevoerd kan worden. 

8. Rondvraag
Dhr. Caarels stelt een vraag over het rendement van de samenwerking BLNP. Dhr. Vos geeft aan dat 
er voordelen zijn maar ten aanzien van de geschatte voordelen nog niet helemaal gehaald zijn maar er 
zijn wel onvoorziene voordelen. Meer informatie in de RIB. 

Dhr. Koops geeft aan dat vooral bij nieuwe taken (AVG) veel voordeel is.
Dhr. Lindhout stelt voor dat de werkgroepsleden in de vergadering van 7 februari laten weten welke 
onderwerpen naar de rekenkamer kunnen. De werkgroep gaat akkoord. 

3



9. Sluiting
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