
 
 
 
 
 

 
 

Stichtse Vecht, 7 juli 2016 
 
 
 
Betreft: Schriftelijke vragen ex. Art. 41 – betreft vragen n.a.v. het accountantsverslag 2015 
 
 
Geacht college, 
 
Inleiding 
Op 30 juni 2016 heeft de accountant, BDO Audit & Assurance, het definitieve accountantsverslag 
2015 aangeboden aan de raad van de gemeente Stichtse Vecht. 
 
Het accountantsverslag 2015 geeft de fractie van de PvdA Stichtse Vecht aanleiding om het College 
de volgende schriftelijke vragen ex artikel 41 te stellen: 
 
Vragen: 
 
In het accountantsverslag geeft de accountant de volgende 5 aandachtspunten mee voor 2016: 

• Doorontwikkeling interne beheersing in het Sociaal Domein 
• Formaliseren beheer IT-systemen (met name logische toegangsbeveiliging) 
• Preventieve maatregelen aanbestedingen 
• Meer risicogerichte verbijzonderde interne controles (inzake decentralisaties) 
• Versterken zelfcontrolerend vermogen jaarrekeningproces 

 
1. Door de accountant zijn bovengenoemde 5 aandachtspunten meegegeven voor 2016. Kan het 

College:  
a. Haar reactie geven op de aandachtspunten die zijn meegeven door de accountant?  
b. Aangeven op welke wijze zij aan de slag gaat met de aandachtspunten/ aanbevelingen 

van de accountant? 
c. Twee keer per jaar de raad informeren over de stand van zaken opvolging 

aandachtspunten/ aanbevelingen van de accountant? 
 

2. Uit onderzoek dat is gedaan in het kader van de jaarrekening 2015 blijken 15 aanbestedingen 
voor een bedrag van 0,5 miljoen euro onrechtmatig en 1,5 miljoen euro onzeker.  

a. Kan het College een overzicht verstrekken van deze aanbestedingen (en bijbehorende 
bedragen)?  

b. Kan het College aangeven waarom in deze gevallen de (interne) aanbestedingsregels 
niet (volledig cq. aantoonbaar) zijn gevolgd? 

c. Hoe gaat het College waarborgen dat in de toekomst wel wordt voldaan aan het 
vastgestelde inkoop- en aanbestedingsbeleid? Welke maatregelen neemt u? 

 
3. De accountant geeft aan dat het zelfcontrolerend vermogen van de gemeente Stichtse Vecht ten 

aanzien van de jaarrekening verbeterd kan worden. Gedurende het jaarrekeningproces waren 
van de zijde van de accountant extra inspanningen noodzakelijk om de juiste, volledige en 
kwalitatief goede informatie alsnog boven water te krijgen. Wat zijn de extra kosten die de 
accountant voor deze aanvullende inzet in rekening heeft gebracht / in rekening zal brengen? 

 
4. De accountant geeft aan: “De lasten van reeds gepensioneerde wethouders zijn momenteel 



opgenomen in de exploitatie. Wij merken echter op dat indien de lasten van de pensioenen van 
deze wethouders eveneens dienen te worden opgenomen in de voorziening ultimo 2017 een 
mogelijk tekort bestaat van 1,2 miljoen euro.” Kunt u deze constatering nader toelichten? Hoe 
denkt u dit mogelijk tekort op te vangen?   

 
 

De beantwoording van onze schriftelijke vragen zien wij met belangstelling tegemoet. 
 
Namens de PvdA-fractie Stichtse Vecht, 
 
Maarten van Dijk, raadslid 
 


