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VERSLAG AUDITCOMMISSIE 3 DECEMBER 2015 

 
Aanwezig: 
Raad: de heren T.P. Adamse, C.H. de Joode en J.A. van Rijn  

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

Baker Tilly Berk: de heren E.C.J. Moens en S. Turenhout 
Wethouder: de heer A. de Jong 
Ambtelijke vertegenwoordiging: de heren J.M.A. Deul en P. Schaddé van Dooren 
Afwezig:  
Raad: de heer F.R. Vrijburg en mevrouw P.M.W. Kroon 
Rekenkamercommissie: de heer P.A.M. van der Velde (conform daarover 

gemaakte afspraak) 
 
1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 19:30 uur.  
 
2. Vaststelling verslag 20 mei 2015 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. Managementletter inzake interim-controle 2015 en de reactie van het college 

hierop 
De heer Moens geeft een korte toelichting op de managementletter. Hij concludeert 
dat het in het algemeen prima gaat in Hillegom. 
 
De voorzitter stelt het accountantsverslag per bladzijde aan de orde. Over 
hieronder niet genoemde bladzijden worden geen opmerkingen gemaakt. 
Blz. 6 Inrichting factuurautorisatie 
Mevrouw Ringelberg merkt op dat het ook in kleine organisaties mogelijk is 
functiescheiding aan te brengen. De heer Deul antwoordt dat er in de platte 
organisatie van Hillegom 45 budgethouders zijn. Functiescheiding vereist dan 90 
functionarissen. Hierdoor zou iemand die geen kennis heeft van geleverde 
prestaties soms de controle moeten uitvoeren. De heer Schaddé van Dooren vult 
aan dat 80% van de uitgaven via projecten loopt, waar wel functiescheiding wordt 
gehanteerd. De heer Moens acht het risico van de huidige werkwijze niet te groot. 
Op een vraag van de heer Van Rijn antwoordt de heer Deul dat het woord ‘getracht’ 
in de zin “Bij de overige reguliere budgetten wordt getracht vanaf € 25.000 
afspraken te maken met de budgethouders.” niet adequaat is. Er worden afspraken 
gemaakt bij dergelijke bedragen. 
De voorzitter vraagt of onderliggende documentatie na controle niet bewaard blijft. 
De heer Moens antwoordt dat dit niet altijd gebeurt. De heer Deul licht toe dat dit 
bij grote werkdruk niet altijd lukt. 
De commissie heeft begrip voor de problemen met functiescheiding, gelet op de 
omvang van de organisatie. Zij verwacht dat HLT Samen hiervoor meer 
mogelijkheden gaat bieden. 
Blz. 8 Follow-up, Risicomanagement 
Mevrouw Ringelberg merkt op dat dit voor het sociaal domein heel belangrijk is. De 
heer Turenhout antwoordt dat er wel risicomanagement plaatsvindt. 
Blz. 9 Follow-up, management en organisatie IT-omgeving 
Mevrouw Ringelberg vraagt of er voldoende voortgang is. De heer Moens wijst op 
de reactie van het college waarin de activiteiten staan. Hij heeft de organisatie 
gecomplimenteerd met het toegangsysteem met druppels.  
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Blz. 10 Follw-up, logische toegangsbeveiliging 
De heer Moens wijst op de relatie met datalekken (blz.22).  
Blz. 13 HLT Samen  
De heer Moens merkt op niet uit te sluiten dat de doelen van HLT Samen pas na 
enige tijd gerealiseerd zullen worden. De heer Schaddé van Dooren meldt dat de 
werkgroep Financiën hier hard aan werkt. 
De voorzitter merkt op, in reactie op de voorlaatste alinea, dat de ambtelijke fusie 
niet hoeft te leiden tot dezelfde subsidievoorwaarden. De heer Moens antwoordt 
dat harmonisatie van het proces bedoeld is. 
Blz. 14 Decentralisatie Sociaal domein 
De voorzitter vraagt of de verwachting klopt dat geen enkele gemeente op dit punt 
een goedkeurende verklaring zal krijgen. De heer Moens antwoordt dat het 
probleem bij de jeugdzorg zit. De facturatie door de zorgaanbieders loopt achter. 
Hierdoor weten gemeenten niet of alle uitgevoerde verrichtingen al zijn 
gefactureerd. Er loopt een inhaalslag, maar het is de vraag of dit tijdig rond komt. 
Als de onderbouwde onzekerheid aan het eind van het jaar niet hoger is dan 
€ 2mln. staat dit een goedkeurende verklaring niet in de weg. De Tijdelijke 
WerkOrganisatie (TWO) van Holland Rijnland is geen koploper. Het feit dat dit een 
soort tussenlaag is maakt het ook niet eenvoudiger. De heer Moens biedt aan vóór 
juni nadere informatie te verstrekken over de stand van zaken. De commissie 
ontvangt dit graag in een vergadering van de Auditcommissie. De heer Moens 
neemt hierover t.z.t. contact op met de griffie. 
Blz. 16 Vennootschapsbelasting 
De voorzitter vraagt naar de relevantie hiervan voor Hillegom. De heer Moens 
antwoordt dat dit nog in beeld moet worden gebracht. De heer Schaddé van 
Dooren vult aan dat uit onderzoek tot nu toe slechts één zaak naar voren is 
gekomen die onder de vennootschapsbelasting valt, namelijk exploitatie 
Vossepolder. 
Blz. 18 Vernieuwing BBV 
De voorzitter vraagt of dit interessant is voor de raad. De heer Moens antwoordt 
dat de raad gaat over de koppeling tussen beleidsvelden en programma’s. De heer 
Schaddé van Dooren vult aan dat er (weer) een apart programma Bedrijfsvoering 
komt. Bij de Kadernota 2017 is er wellicht meer duidelijk. Dit wordt ook in HLT-
verband bekeken. 
Blz. 21 Aanbestedingsrichtlijnen 
De heer Turenhout merkt op dat de organisatie HLT Samen meer Europees zal 
moeten aanbesteden dan de afzonderlijke gemeenten nu doen. De heer Schaddé 
van Dooren voegt hieraan toe dat alle drie gemeenten aangesloten zijn bij stichting 
RIJK, die zeer deskundig is. 
Blz. 22 Nieuwe Wet Meldplicht Datalekken 
Mevrouw Ringelberg vraagt hoe het staat met de privacybescherming in Hillegom. 
De heer Moens antwoordt dat de accountant alleen de financiële processen 
beoordeelt. Hij heeft al aangegeven positief te zijn over het toegangsysteem met 
druppels. Overigens gaat de wet in per 1 januari 2016. De heer Deul vult aan dat 
Hillegom al jaren een divers samengestelde beveiligingscommissie heeft, samen 
met Lisse. Dit aspect krijgt veel aandacht. 
 
De voorzitter concludeert dat de Auditcommissie achter de aanbevelingen van de 
accountant staat. Na de toelichting bij blz.6 kan de commissie de raad voorstellen 
in te stemmen met de reactie van het college op de managementletter 2015. Hij 
herhaalt de afspraak dat de commissie nader geïnformeerd wordt als er meer zicht 
is op de situatie bij het sociaal domein. 
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4. Rondvraag 
Mevrouw Ringelberg merkt op dat het BTW-compensatiefonds-vraagstuk bij HLT 
Samen haar zorgen baart en vraagt een reactie van de accountant. 
De heer Moens antwoordt dat de BTW door HLT Samen niet kan worden 
doorgeschoven naar de deelnemende gemeenten. Er wordt dan ook geen 
compensatie ontvangen. Wethouder De Jong meldt dat het bedrijfsplan hier op in 
gaat. Er is ook een inschatting gemaakt van het bedrag waar het om gaat. 
 
5. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 20:35 uur. 
 
Vastgesteld in de vergadering van # 2016. 
 
 
 
 
 
T.P. Adamse, 
voorzitter 


