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VERSLAG AUDITCOMMISSIE 19 APRIL 2017 
 
Aanwezig: 
Raad: de heren J.A. van Rijn (wnd. voorzitter), 

en de dames J.A. Ringelberg en 
P.M. Hulspas-Jordaan (griffier) 

Ambtelijke vertegenwoordiging: de heren R. van den Broek en P. Schaddé van Dooren 
Afwezig:  
Raad: de heren T.P. Adamse, I.B. Buijck en F.R. Vrijburg 
Wethouder: de heer A. de Jong (gelet op de agenda) 
Baker Tilly Berk: de heren E.C.J. Moens en S. Turenhout (niet 

uitgenodigd gelet op de agenda) 
Rekenkamercommissie: de heer P.A.M. van der Velde (conform daarover 

gemaakte afspraak) 
 
1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 19:30 uur en houdt een voorstelronde i.v.m. 
de deelname door de heer Van den Broek, de nieuwe financieel adviseur voor 
Hillegom.  
 
2. Vaststelling verslag 12 december 2016 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. Aanbesteding accountantsdiensten 
Mevrouw Ringelberg vraagt zich af of de term gemeenten in het document wel 
overal juist gebruikt is. Afgesproken wordt dat het stuk ambtelijk nog eens wordt 
nagelezen op het gebruik van de woorden gemeente en gemeenteraad en zo nodig 
wordt aangepast. 
De voorzitter stelt het Programma van eisen paginagewijs aan de orde. 
 
p.1 Inleiding 
Mevrouw Ringelberg wijst op het onjuiste gebruik van het woord besloten in de 
eerste alinea. Dit wordt gewijzigd in “hebben … aangegeven gezamenlijk een 
procedure te willen voeren voor …”. 
Mevrouw Ringelberg vraagt of zich situaties kunnen voordoen waarbij het wenselijk 
is een andere accountant in te schakelen. De heer Van den Broek antwoordt dat dit 
niet nodig is omdat de accountant altijd onafhankelijk is. Het zou praktisch gezien 
ook onwerkbaar zijn. 
 
p.8 Controle overige (deel)verantwoordingen 
Op voorstel van de heer Jansen wordt de tekst verduidelijkt door aan te geven dat 
het hier gaat om door Gemeenten of HLTsamen ontvangen subsidies. 
 
p.10 Specifieke en functionele eisen 
Op voorstel van de heer Van Rijn wordt ’24 uur’ vervangen door ‘één werkdag’. 
Op voorstel van mevrouw Ringelberg wordt ‘in‘ toegevoegd in de zin onder het 
tweede bolletje. 
 
p.12 Geoffreerde prijs 
De heer De Joode vraagt naar de verdeling van de kosten over de gemeenten. De 
heer Schaddé van Dooren antwoordt dat juist aan de accountant wordt gevraagd dit 
aan te geven. Ambtelijk is dit niet in te schatten. Na discussie besluit de 
Auditcommissie dat de tekst niet behoeft te worden aangepast. 
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p.13 Geoffreerde prijs 
De heer Jansen vraagt zich af of de tekst van de eerste alinea geen ongewenste 
ruimte laat voor de accountant om een opdracht te ontlopen. De heer Schaddé van 
Dooren antwoordt dat dit niet aan de orde zal zijn omdat het gaat om situaties 
waarin de accountant zelf aangeeft dat nader onderzoek nodig is. De heer Van den 
Broek vult aan dat deze alinea juist moet voorkomen dat de gemeente gehouden is 
aan een niet passend aanbod van de accountant. 
 
De griffier vraagt waarom nu alleen het Programma van eisen aan de raad ter 
vaststelling wordt voorgelegd en niet ook de Inkoopstrategie. De heer Schaddé van 
Dooren verwijst voor het antwoord naar de Stichting RIJK die het 
aanbestedingsproces zo heeft ingericht. De griffier zal hiermee contact opnemen. 
Als de Inkoopstrategie om goede redenen niet aan de raad ter vaststelling wordt 
voorgelegd, zal de griffier vragen het stuk onder geheimhouding aan de raad ter 
informatie te geven.  [naschrift griffier: ook de inkoopstrategie wordt ter 
vaststelling aan de raad voorgelegd, onder geheimhouding.] 
 
Met inachtneming van het bovenstaande brengt de Auditcommissie een positief 
advies uit aan de raad. 
 
4. Rondvraag 
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 
 
5. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 20:50 uur. 
 
Vastgesteld in de vergadering van 16 mei 2017. 
 
 
 
T.P. Adamse, 
voorzitter 


