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Verslag van de bijeenkomst van de werkgroep Accountantscontrole 
op 3 mei 2010 om 19:30 uur 

 
Aanwezig: 
Raad: de heren Th.P. Adamse (voorzitter vanaf punt 2), A.J. van 

Heusden en F.Q.A. van Trigt en de dames M.C. van der Erf en 
A. van Vliet en P.M. Hulspas-Jordaan (griffier)  

IPA-Acon: de heer J. Olij 
Afd. Middelen: mevrouw L. Boer 
Afwezig:  
Raad: de heer F.J.M. Evers en mevrouw A. Heemskerk-Rekké 
Wethouder: mevrouw C.V. van der Hoff 
Rekenkamercommissie: de heer P.A.M. van der Velde (conform daarover gemaakte 

afspraak) 
 
1. Opening 
De griffier heet de aanwezigen van harte welkom. Bericht van verhindering is ontvangen 
van mevrouw Van der Hoff en de heer Deul (hoofd afdeling Middelen). 
 
2. Benoeming voorzitter 
De heer Adamse stelt zich beschikbaar voor het voorzitterschap. Dit wordt door de overige 
leden in dank aanvaard, waarmee de heer Adamse benoemd is. 
 
3.  Verslag van de vergadering van 20 januari 2010 
Het verslag wordt vastgesteld met de aanpassing dat onder het kopje Pag.4 voor 
“AC/IC“moet worden gelezen “AO/IC”. 
N.a.v. het verslag onder Pag.13, vraagt mevrouw Van der Erf wat de consequenties zijn van 
het niet-digitaliseren van dossiers van vóór 2002. Mevrouw Boer antwoordt dat die dossiers 
dan niet via de website zijn te raadplegen, maar als papieren stuk bij bijvoorbeeld de 
griffie moeten worden opgevraagd. 
  
4. Accountantsverslag over de Jaarrekening 2009 en de reactie daarop van het 

college 
Algemene opmerkingen 
De heer van Trigt leest vaak het woord “voldoende” in het accountantsverslag en vraagt 
zich af of de raad meer moet willen. Mevrouw Van Vliet herkent zich hierin. 
De heer van Heusden vindt het rapport helder en heeft de indruk dat Hillegom de zaken 
goed op orde heeft. Mevrouw Van der Erf deelt zijn mening. De voorzitter vraagt hoe de 
rechtmatigheid is ingebed. 
De heer Olij antwoordt dat vooral de managementletter over rechtmatigheid ging. Dit 
accountantsverslag focust daar minder op. De rechtmatigheid is in Hillegom goed geborgd. 
De accountant toetst de rechtmatigheid alleen op financiële aspecten en hanteert het 
normenkader dat als bijlage is opgenomen bij de begroting 2009. Hij deelt de conclusie 
van de heer van Heusden en merkt op dat een accountant altijd wel íets vindt. Hij 
constateert een goede ontwikkeling op basis van eerder aanbevelingen. 
 
De werkgroep wijst erop dat de nummering in het accountantsrapport niet helemaal klopt 
en dat er nogal wat taal- en typfouten in zitten. Zij vraagt daarvoor aandacht van de 
accountant. De werkgroep verzoekt het college enkele verwijzingsnummers in zijn memo 
te corrigeren.  
 
Pag.4 onder 2.1 
Mevrouw van Vliet vraagt of het protocol niet verouderd is. De heer Olij antwoordt dat het 
protocol een algemene strekking heeft en niet behoeft te worden aangepast. Wel wordt er 
ieder jaar een (intern) controleplan gemaakt. Mevrouw Boer vult aan dat voor 2010 een 
nieuw intern controleplan wordt voorbereid. 
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Pag.6 onder 3.1 
De heer Van Heusden vraagt wanneer de raad geïnformeerd wordt over de invulling van de 
verbeterpunten. De heer Olij antwoordt dat dat aan de orde komt in de managementletter 
in november. 
 
Pag.6 onder 3.2 
De heer Van Heusden vraagt of bouwleges het enige specifieke speerpunt vormen. 
Mevrouw Boer antwoordt dat het bij bouwleges om omvangrijke bedragen gaat, de overige 
controles die financiële risico’s opleveren zijn al in het controleplan verwerkt.. De heer Olij 
vult aan dat soms ook kleine processen worden beoordeeld, maar dat elk jaar in ieder 
geval de kernprocessen intern en door de accountant worden beoordeeld. 
Mevrouw Van Vliet vraagt of de uitbetaalde onkostenvergoedingen de volgende keer extra 
aandacht krijgen. De heer Olij antwoordt dat er een verkeerde uitbetaling was door een 
verkeerd geplaatste komma. Dit is rechtgezet. Er is geen reden voor extra aandacht. De 
interne controle functioneert goed. 
 
Pag.7 onder 3.3 
Mevrouw Van Vliet vraagt wie verantwoordelijk is voor de tijdige aanlevering van gegevens 
over WSW en WWB. Mevrouw Boer antwoordt dat dit de aanleverende instelling is 
(Maregroep en ISD). Dit jaar waren de instellingen op tijd, ondanks dat onze gemeente de 
jaarrekening altijd vroeg opmaakt. De heer Olij vult aan nu heel positief te zijn over de 
informatieverstrekking door de ISD. 
De voorzitter vraagt wat in de laatste zin bedoeld wordt met “de belangrijkste 
aanbevelingen”. De heer Olij antwoordt dat dit de daarboven vermelde zijn. 
 
Pag.8 onder 4.3 
Mevrouw Van Vliet vraagt of met “externe kosten voor ondermeer lokale heffingen” 
gedoeld wordt op Cocensus. Mevrouw Boer antwoordt bevestigend. 
De voorzitter merkt over de tweede alinea op dat hij graag bij de programmarekening ook 
een toelichting ziet op het systeem van reserves. 
 
Pag.8 onder 4.4 
De heer Van Trigt vraagt een toelichting op de term “in essentie”. De voorzitter zegt dat dit 
een typische accountantsterm is. Mevrouw Boer vult aan dat een accountant nooit 100% 
garantie kan geven, omdat hij niet alles kan zien wat onze medewerkers gedurende het 
jaar doen. 
 
Pag.9 onder 4.5.2 
De voorzitter vraagt een toelichting op de eerste zin. De heer Olij licht toe dat de 
accountant toetst of alle elementen van het BBV aanwezig zijn. 
 
Pag.10 onder 4.6.1 
De heer Van Heusden vindt de reactie van het college, dat de naleving van de 
subsidievoorwaarden de aandacht heeft, te beperkt. De heer Van Trigt merkt op dat dit niet 
alleen bij het project Revitalisering Hillegommerbeek geldt. 
De werkgroep adviseert de raad het college te verzoeken aan te geven hoe de bewaking 
van de naleving van voorwaarden voor (te) ontvangen subsidies beter in de projecten wordt 
ingebed. 
 
Pag.10 onder 4.6.2 
Mevrouw Boer licht toe dat bij de behandeling van de managementletter besloten is de 
werkwijze “Gelderland” te hanteren voor verwerking van de NUON-gelden. Achteraf blijkt 
dat het escrow-deel, dat zou moeten worden gereserveerd voor onvoorziene claims, niet 
helemaal volgens de later gegeven BBV-richtlijnen is verwerkt. De accountant heeft dit 
echter niet als tegenstrijdigheid met de BBV-regels aangemerkt, omdat de escrow verwerkt 
is in de risicoparagraaf van de jaarrekening. De heer Olij vult aan dat deze transactie wel 
volledig het beeld van de jaarrekening bepaalt. 
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Pag.11 onder 4.6.3 
De werkgroep vraagt zich af welke vereniging hier bedoeld wordt en waarom die als enige 
met verrekening van BTW te maken heeft. De heer Olij zal de auteur van deze alinea om 
toelichting vragen. Hij merkt op dat het om geringe bedragen gaat. [Naschrift:De 
vereniging die het betreft is de vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten en het gaat om 
een bedrag van € 282,-]. 
Mevrouw Boer vult aan dat sommige GR’en nog geen goedgekeurde cijfers hebben op het 
moment dat ze gegevens aan de gemeente moeten aanleveren. Er wordt dan uitgegaan van 
voorlopige opgaven. Het verschil met de definitieve opgave wordt in een latere aangifte 
verwerkt. Zij schat dat het circa € 100.000,- betreft [Naschrift: 2009 was € 133.000,-]. 
 
Pag.11 onder 4.6.4 
De voorzitter vraagt hoe de gemeente kan bereiken dat de begrote cijfers over de 
apparaatskosten beter aansluiten bij de gerealiseerde. Mevrouw Van Vliet denkt dat 
kritischer naar de inzet van derden moet worden gekeken. Mevrouw Boer merkt op dat in 
2009 verschillende factoren een rol speelden (de salariskosten waren te laag begroot, de 
kosten van inhuur derden waren te laag geraamd en er was een verschil tussen de begrote 
en werkelijke doorbelasting van de apparaatskosten). In 2010 kloppen de begrote 
loonkosten wel. En er wordt nu intern strikter toegezien op inhuur van derden. Inhuur 
vindt vrijwel uitsluitend plaats voor de opvang van vacatures en ziekte. Inhuur van derden 
op projectbasis dient verwerkt te zijn in een krediet dat door de raad beschikbaar is 
gesteld (zoals bij N208). Dit is beter geborgd binnen de gemeentelijke organisatie. 
De heer Van Trigt vindt de apparaatskosten ondoorzichtig. De voorzitter suggereert de 
rekenkamercommissie te vragen hiernaar te kijken. Mevrouw Boer meldt dat gebleken is 
dat afgelopen jaren begroot is met een te hoog aantal productieve uren. Dat wordt 
aangepast in de begroting 2011. Veel uren zijn ook moeilijk aan bepaalde producten toe te 
rekenen. 
Op voorstel van de heer Van Heusden adviseert de werkgroep aan de raad het college te 
vragen hoe het invulling gaat geven aan de aanbeveling om de wijze van doorberekening te 
laten analyseren en eventueel te herzien. 
 
Pag.12 onder 5 
De heer Van Heusden vraagt of de gemeente bij andere regelingen dan ISV en WSW, geen 
risico loopt. De heer Olij antwoordt dat bij andere geen bijzonderheden zijn geconstateerd. 
Mevrouw Boer wijst erop dat het Rijk aan het resultaat van alle SISA-verklaringen tezamen 
op termijn consequenties kan verbinden door lagere budgetten vast te stellen. 
 
Pag.13 onder 6.4 
Op voorstel van de heer Van Trigt adviseert de werkgroep aan de raad het college alsnog 
een reactie te vragen op de aanbeveling om, gezien de ontwikkelingen bij onze gemeente, 
de interne controlemaatregelen betreffende ICT en beveiliging aan te passen.  
 
Pag.14 onder 7 
De werkgroep spreekt uit blij te zijn met de goedkeurende verklaring betreffende de 
getrouwheid en de rechtmatigheid van de jaarrekening 2009. Zij is in het algemeen ook 
tevreden over de reactie van het college, maar wenst op enkele punten enige aanscherping. 
 
5. Rondvraag 
Er zijn geen vragen. 
 
6. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 20:50 uur. Hij bedankt alle aanwezigen voor hun 
bijdragen. 
 
 
Vastgesteld in de vergadering van #  2010. 
 
Th.P. Adamse, 
voorzitter 


