
Lijst bestuurlijke toezeggingen

Commissie : Algemene zaken, Financiën en Economische zaken (AFE)
Datum : 17 oktober 2017

Nr. Vergadering Onderwerp Toezegging Portefeuille
-
houder

Planning / afhandeling / status

1. Commissie 
13 juni 2016

Begroting en jaarrekening ODA. Vragen bij GR om 
uittreksel van zeer 
uitgebreide stukken 
(voor de toekomst)

Hengeveld Het verzoek is uitgezet bij de ODA. De ervaring 
is helaas dat regionale organisaties heel laat de 
agenda en stukken sturen. En het maken van 
samenvattingen gebeurt tot nu toe niet. De 
wethouder zal als lid van het DB van de ODA dit  
verzoek nogmaals doen. 
Voorstel is om dit actiepunt af te voeren van de 
lijst. Is gedaan.

2. Commissie 22 juni 
2017

Notitie bedrijfsleven (aantrekken 
bedrijven/innovatieve kracht).

Sluiter Augustus aan de raad ter kennisname 
aanbieden (Bob)wordt in september 
aangeboden aan de raad

3. Commissie 22 juni 
2017

Contract accountant: 
verlenging/opnieuw aanbesteden?
2 sporenbeleid:
- onderzoek mogelijkheden 
regionale samenwerking/eigen 
accountant?
- aanbestedingstraject 2018 op tijd 
starten.

Sluiter/Raad Juss gaat hiermee aan de slag. Voor het eind 
van het jaar (november) wat mogelijk is 2018. 
Concreet voorstel met andere gemeenten
Eigen accountant ofwel aanbesteden

15 januari bespreking in cie AFE 
28 januari besluitvorming raad. 

4. Commissie 29 juni 
2017

Jaarrekening 2016, n.a.v. 
beantwoording technische vragen, 
vraagt Lokaal Belang waar de 80 
fte (extern, inclusief 
gedetacheerden Laborijn) vandaan 
komen die worden genoemd in het 
overzicht van de 
personeelsformatie. 
Geantwoord is door de wethouder 
dat dit met de Groenvoorziening te 
maken heeft. Het gaat m.b.t. 

Beantwoording volgt 
schriftelijk

Via Sluiter



Laborijn om 30 personen. 
Ook vraagt Lokaal Belang of 
detachering naar de ODA hierin is 
meegenomen.

5. Commissie 29 juni 
2017

In goed overleg tussen accountant 
en organisatie, de commissie meer 
betrekken bij de ontwikkelingen in 
het komende jaar / de 
totstandkoming van de 
Jaarrekening 2017 (bijv. d.m.v. een 
workshop).

Toezegging gedaan 
door dhr. M. Bekker, 
Baker Tilly Berk

Sluiter/Raad Zie bijlage met voorstel voor aanpak punt 3, 5 
en 6.: 

- 6 november toelichting verklaring 2016 
door accountant en aanwezigheid 
Provincie

- 4 december workshop inhoudelijk 
proces ism accountant

- 15 januari bespreking aanbesteding/ 
verlenging/eigen accountant in cie AFE 

- 28 januari besluitvorming vervolg 
accountantscontract/aanbesteding/eige
n accountant door raad.

- 5 februari bespreken stand van zaken 
controle over 2017/boardletter ism 
accountant, waarbij ook aandacht voor 
keuzes en mogelijkheden voor de raad; 
hoe ver gaan met controles etc. 

6. Raad 6 juli 2017 Bespreking accountantsverklaring /
controleverslag in aanwezigheid 
accountant en evt. instellen 
auditcommissie.

In een volgende cie. 
AFE

Sluiter/Raad Zie onder punt 5./ bijlage met voorstel aanpak 
punt 3., 5 en 6. 

Betrekken cie. AFE nieuwe jaarrekening, raad 
tijdiger geïnformeerd, meenemen in het proces 
van de jaarrekening.
Hoe diep willen we met controles gaan.
(4 dec en 15 jan)

Provincie en accountatn bij cie. AFE 6 
november tbv Begroting en 2de Berap. Aspect op 
verklaring die er nu ligt, wat dat betekent (stukje 
leren)

Evt. Auditcie: Richard de Lange heeft contact 
met Birkitta gehad over hoe invulling geven. 
Voorgesteld wordt om bijgaande aanpak te 



doorlopen en daarna op basis van ervaring te 
bekijken of een (vorm van) auditcie wenselijk is. 

Algemene scholing over financiële onderwerpen  
tbv Raad: In overleg met fractievoorzitter Ben 
Hiddinga afgesproken dat financiën per fractie 
op verzoek scholing kan verzorgen. 

7. Raad 6 juli 2017 Scholing raad financieel inzicht Na de zomer Van Dijk / 
Sluiter

Actuele moties op het gebied van commissie AFE
Moties ingediend in 2016 zijn opgenomen; oudere moties kunnen door de commissie worden toegevoegd aan de lijst. 

Datum Titel Partij 
(indieners
)

Portefeuille-
houder

Afdoening Uitslag

3-11-2016 Motie “strategische visie” LB, CDA, 
SP, PvdA, 
D66, VVD

Van Dijk Via omgevingsvisie in 2017

3-11-2016 Motie “regionale samenwerking” LB, CDA, 
VVD, D66

Kuster Het college kan nog geen datum van 
afdoening noemen. Het hangt mede af van de 
regio.


