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Verslag van de bijeenkomst van de werkgroep Accountantscontrole 

op 16 januari 2014 om 19:30 uur 

 

Aanwezig: 

Raad: de heren Th.P. Adamse (voorzitter, D66), D. van Egmond 

(Hillegom Progressief), A.J. van Heusden, J.A. van Rijn (BBH), en 

F.Q.A. van Trigt (CDA) 

en de dames mevrouw A. Heemskerk-Rekké (Bloeiend 

Hillegom), M.C. van der Erf (PvdA) en P.M. Hulspas-Jordaan 

(griffier) 

Baker Tilly Berk de heren S. Turenhout en E. Moens 

Wethouder:  de heer A. Th. Van Rijnberk 

Ambtelijke organisatie: de heren J.M.A. Deul (directeur Bedrijfsvoering) en P. Schaddé 

van Dooren (teamleider Ondersteuning) 

Afwezig:  

Rekenkamercommissie: de heer P.A.M. van der Velde (conform daarover gemaakte 

afspraak) 

 

1. Opening 

De voorzitter heet de aanwezigen van harte welkom. 

 

2. Vaststelling van het verslag van 23 september 2013 

De werkgroep stelt het verslag ongewijzigd vast. 

De heer van Trigt vraagt naar de stand van zaken van de financiële verordening. De heer 

Schaddé van Dooren meldt dat de VNG naar verwachting pas eind maart een nieuwe 

modelverordening uitbrengt. Hij adviseert hierop te wachten in verband met o.a. het 

schatkistbankieren, om te voorkomen dat onze verordening al snel opnieuw moet worden 

gewijzigd. De voorzitter overweegt een uitgangspuntennotitie op te stellen die de 

werkgroep als kader mee kan geven aan de nieuwe raad. 

 

3.  Managementletter inzake interim-controle 2013 en de reactie van het college 

hierop 

De heer Moens merkt op dat de kennismaking met de gemeente Hillegom plezierig is 

verlopen. De managementletter is het eerste deel van de controle over 2013; de rest volgt 

bij de jaarrekening. Hij verwacht dan een goedkeurende verklaring te kunnen afgeven. 

De voorzitter stelt de managementletter ter discussie (paginanummers betreffen de 

managementletter). 

Algemene opmerkingen 

Mevrouw Van der Erf en de heer Van Trigt merken op dat er veel taal- en typfouten in het 

stuk staan. De voorzitter vindt het een duidelijk stuk en vindt het prettig dat de reactie van 

het college erin is opgenomen. 

Pag.9 Uitvoering Verbijzonderde Interne Controle (VIC) 

Mevrouw van der Erf vraagt of de accountant tevreden is met de reactie van het college. De 

heer Turenhout antwoordt bevestigend. 

Pag.10  Opzet Verbijzonderde Interne Controle (VIC) 

De heer Van Trigt vraagt uitleg over de eerste alinea. De heer Turenhout legt uit dat niet 

slechts een steekproef wordt gecontroleerd, maar alles. 

Pag.11 Volledigheid afvalstoffenheffing 

De heer Van Heusden vraagt naar aanleiding van de aanbeveling of er een indicatie is dat 

er verschillen zitten tussen de interne registratie van de aantallen c.q. inhouden van 

containers en de administratie van Cocensus. De heer Turenhout antwoordt dat zij alleen 

het risico hebben aangegeven. De heer Schaddé van Dooren vult aan dat Cocensus zelf op 

volledigheid controleert en door zijn eigen accountant wordt gecontroleerd. Zoals het 

college ook meldt, zal hij wel contact opnemen met Cocensus hierover. 

Pag.13 Risicomanagement 

Mevrouw Van der Erf vraagt of de aanbeveling van de accountant wordt uitgevoerd. De heer 

Deul antwoordt dat bij de volgende kwartaalrapportage, in samenspraak met de 
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accountant,  wordt bezien of dit iets toevoegt. De vraag is ook of je de risico’s meldt die 

gelopen zijn of die je verwacht. 

Pag. 18 Ontwikkelingen 6.1 Belastingplicht indirecte overheidslichamen 

Op een vraag van de voorzitter antwoordt de heer Moens dat dit waarschijnlijk voor De 

Meerlanden en de GOM zal gelden. Als zij winst maken gaan ze belasting betalen. 

Anderzijds kunnen er ook voordelen aan zitten (investeringsaftrek). 

Pag. 21 Ontwikkelingen 6.5 Wijziging BBV 

De heer Moens merkt op dat dit geen gevolgen heeft voor de inrichting van onze 

jaarrekening. De heer Schaddé van Dooren vult aan dat hier ook bij de begroting 2014 

rekening mee is gehouden. 

Pag. 22 Ontwikkelingen 6.7 SiSa 2013 

Op een vraag van de voorzitter antwoordt de heer Moens dat de ADR (accountantsdienst 

Rijk) de SiSa-bijlagen controleert. 

Pag. 25 Ontwikkelingen 6.12 Gemeenten in perspectief 

De heer Deul merkt op dat het rapport van het COELO interessant is voor de raad omdat de 

perceptie van de burgers erin is meegenomen [de griffie stuurt het aan de raadsleden als 

bijlage bij dit verslag]. 

 

De heer Moens biedt aan vóór de vaststelling van de jaarrekening een informatieavond te 

houden voor geïnteresseerde raadsleden. De werkgroep neemt dit aanbod graag aan. 

 

De voorzitter merkt op dat de werkgroep blij is met de goede samenwerking tussen 

accountant en ambtelijke organisatie. Hij stelt voor het volgende advies aan de raad te 

geven: 

“kennis te nemen van de managementletter; de aanbevelingen te onderschrijven en vast te 

stellen dat het college en de ambtelijke organisatie hier in voldoende mate op ingaan.” 

 

4. Rondvraag 

Er zijn geen vragen. 

 

5. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 20:10 uur. Hij bedankt alle aanwezigen voor hun 

bijdragen. 

 

 

Vastgesteld in de vergadering van # 2014. 

 

Th.P. Adamse, 

voorzitter 


