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                   Beknopt verslag vergadering auditcommissie 

 

Datum: 18 januari 2021 

 
Aanwezig: 

- Dhr. J. van Daele (VVD)     - Voorzitter 
- Dhr. J. van der Velden (GBV)   - lid/plv. voorzitter 
- Dhr. J. Horsten (CDA)    - lid 

- Dhr. M. van Hulst (SENIOREN VELDHOVEN) - lid  
 

- Dhr. J. Rooijakkers (wethouder financiën) - adviseur 
- Mevr. I. Smabers (concerncontroller)  - adviseur 
- Dhr. N. Bex (gemeentesecretaris)  - adviseur 
- Mevr. P. Duim     - griffie 

 

- Dhr. D. van Boxtel    - PwC accountants  
- Mevr. A. Kros     - PwC accountants 

- Mevr. E. van Lankveld    - PwC accountants 
 

Afwezig: 
- Mevr. C. Goossens-Ruhr (PvdA)   - lid 

- Dhr. H. van der Reijden (D66)    - lid 

- Dhr. G. Wasser      - secretaris 

 

 

Agenda: 

1. Opening 
2. Vaststellen definitieve agenda  
3. Notulen; van de vergadering van 5 oktober 
4. Boardletter 2020 
5. Actualiteiten en nieuwe ontwikkelingen 
6. Jaarplanning 2021-2022 
7. Begrotingsbrief 2021 
8. Rondvraag 
9. Sluiting 
 
Vergadering  
 
1. Opening 

 
De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. Mevrouw Kros, de heer Van 
Boxtel en mevrouw Van Lankveld van PwC zijn aanwezig in de vergadering van de 
auditcommissie. Mevrouw Goossens-Ruhr en dhr. Wasser zijn afwezig. 
 
2.   Vaststellen definitieve agenda 

 
Accoord. 
 

3.   Vaststellen notulen vergadering 5 oktober 2020 

 
Er zijn (nog) geen notulen gemaakt. De geluidsopname is op dit moment niet 
(volledig) te traceren. Zoektocht wordt vervolgd. 
 
4.   Boardletter interimcontrole 2020 
 
Dhr. Van Boxtel geeft een toelichting op de boardletter. 
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Er gebeurt momenteel veel. De interne beheersing wordt beoordeeld. Er wordt 
gekeken of er geen gaten in de organisatie ontstaan. Blijft alles goed gaan nu de  
gemeente Veldhoven digitaal moet werken? Gelukkig worden er geen grote 
afwijkingen gesignaleerd. De accountant voert testen uit om de kwetsbaarheid van de 
organisatie te inventariseren. De financiële positie komt ook aan de orde in de 
Begrotingsbrief vanuit de provincie. Tegen 2024 is de schuld omlaag en de solvabiliteit 
omhoog. De positie is dan dus verbeterd, belangrijk is om te blijven monitoren of het 
goed blijft gaan.  
 
Dhr. Horsten stelt twee vragen; is het resultaat van de begroting realistisch en is het 
bedrag voorzien voor Covid-19 in 2021 realistisch? Dhr. Van Boxtel geeft aan dat er 
geen signalen zijn om te denken dat de cijfers niet betrouwbaar zijn. Covid-cijfers 
liggen in lijn met andere gemeenten. De accountant kijkt niet naar de begroting en 
dus doet geen uitspraken over de betrouwbaarheid 2021, die cijfers veranderen nog 
vaak.  
 
Dhr. Van Daele neemt de boardletter pagina voor pagina door voor eventuele vragen. 
 
Dhr. Horsten stelt een algemene vraag over vage termen in de boardletter, zoals de 
term ‘leveranciersmanagement’. Wat versta je daaronder? 
Mevr. Kros zegt dat dit betrekking heeft op de IT-beheersing. Wat besteedt je uit en 
wat verwacht je terug? Deze afspraken moeten duidelijk op papier worden gezet en 
opgevolgd worden. Worden de afspraken nagekomen en krijgen we hier rapportages 
van? De leveranciers waar Veldhoven zijn op zich bedrijven met een goede reputatie.  
Dhr. Van Daele vraagt of het college hierover een ‘management response’ heeft 
gegeven? Dhr. Rooijakkers zegt dat het college hierop heeft gereageerd. Dat staat in 
de raadsinformatienota over de managementletter. Mevr. Smabers houdt hierbij de 
vinger aan de pols. Het college heeft alle aanbevelingen overgenomen.  
Dhr. Horsten zou graag 1 á 2 keer per jaar een update hierover zien.  
Dhr. Van Daele zorgt dat dit een keer op de agenda komt.  
 
Dhr. Van Boxtel geeft aan dat bepaalde schattingen in de jaarrekening beter 
onderbouwd moeten zijn, voor zover dat kan. Een voorbeeld daarvan zijn de 
grondexploitaties. 
 
Dhr. Van Hulst vraagt naar de veranderde inkooporganisatie. Mevr. Kros legt uit dat 
dit gaat om de verandering van inkoop voor het sociaal Domein van Eindhoven naar 
Helmond.  
 
Dhr. Van Daele stelt een vraag over opmerking in de boardletter over de 
betrokkenheid van college en raad  bij het verslaggevingsproces. Is de betrokkenheid 
op dit moment onvoldoende? Mevr. Kros zegt dat de betrokkenheid er op dit moment 
wel is, maar samen met de gemeente en de accountant kan de kwaliteit van het 
verslaggevingsproces vergroot worden. 
 
Dhr. Van Daele stelt dat er serieuze bevindingen in de boardletter staan over  IT-
beheersingsmaatregelen en vraagt waarom die niet zijn opgepakt. Dhr. Rooijakkers 
zegt dat de ambtelijke organisatie er wel degelijk actief mee bezig is. Aanbevelingen 
van de accountant zijn al opgepakt. Mevr. Kros zegt dat de aanbevelingen zijn 
opgepakt, bijv. door het overstappen op een nieuw financieel pakket.  
 
Dhr. Van der Velden vraagt hoe de kwaliteit van de interne beheersing (de derde lijn) 
verbeterd kan worden? Mevr. Kros zegt dat het gaat om de verbetering van de 
documentatie van de interne controles in de organisatie. De werkzaamheden worden 
uitgevoerd maar niet in alle gevallen gedocumenteerd. Dan is er voor de accountant te 
weinig bewijsvoering dat de controles goed zijn uitgevoerd. Er zijn afspraken gemaakt 
om de zichtbaarheid te verbeteren.   
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Dhr. Horsten heeft een vraag over de Notitie hoofdlijnen BBV. Mevr. Kros zegt dat er 
een nieuw hoofdstuk is opgenomen voor raadsleden, zodat zij hun weg kunnen vinden 
in het BBV. 
 
Voor de eindcontrole is het sociaal domein een aandachtspunt. Dhr. Van Boxtel merkt 
op dat het rapport Stelsel in groei over de jeugdzorg in december door het ministerie  
is gepubliceerd. Het rapport is ook interessant voor de raad.  
 
Dhr. Van Daele verwijst naar de brief van de Provincie. Dhr. Horsten vraagt of de 
accountant hier iets mee doet. Dhr. Van Boxtel zegt dat de provincie focust op de 
begroting  en een aantal aandachtspunten geeft. Alle gemeenten hebben het nu 
zwaar. Het gaat met name op het perspectief richting 2024. Het is belangrijk de koers 
goed uit te zetten en te bewaken. Dhr. Rooijakkers vult aan: De provincie is wat kort 
door de bocht, de gemeente heeft ook 6 ton extra begroot. De brief wordt voor 
kennisgeving aangenomen.  
 
Iedereen is blij met goede samenwerking van gemeente en accountant. In deze 
digitale vergadertijd loopt het toch goed.  
 
5.   Actualiteiten en nieuwe ontwikkelingen 
 
Dhr. Van Daele merkt op dat een aantal nieuwe ontwikkelingen al besproken zijn bij de 
boardletter.  
Dhr. Van Boxtel zegt dat de ontwikkelingen rondom TOZO en de NOW actueel zijn. Er 
gebeurt heel veel en het is goed om bij te blijven. 
Dhr. Rooijakkers merkt op dat de raad voortdurend wordt geïnformeerd over de 
ontwikkelingen in verband met corona. In de volgende Burap zal daar weer over worden 
gerapporteerd. 
 

6.   Jaarplanning 2020-2021 

 

Mevr. Smabers legt uit dat de standaard onderwerpen op de planning staan. Zij zegt dat per 
2021 de rechtmatigheidsverklaring verschuift van de accountant naar het college. Binnen 
een jaar moet dat klaar zijn. Het is nu nog niet duidelijk waar en wanneer hierover de  
besluitvorming komt te liggen. De agendering van het controleplan van de accountant kan 
gaan naar de vergadering van juni in plaats van de vergadering van september. Dhr. Van 
Boxtel bevestigt dat. Mevr. Kros merkt op dat wellicht het demissionaire kabinet niet meer 
toekomt aan een wetswijziging en dat het een jaar wordt doorgeschoven. 
Mevr. Smabers zegt dat de planning wellicht kan of moet worden aangepast omdat het 
demissionaire kabinet een aantal zaken niet meer zal behandelen. 
 
Voor 20 september is nu geen onderwerp. Er kan gekeken worden naar een onderwerp.  
 
Dhr. Horsten stelt een evaluatie van tussentijdse rapportages voor, eventueel ‘en petit 
comité’. Dhr. Van der Velden vraagt om verduidelijking van deze suggestie; vindt je die nu 
dan niet goed? Dhr. Horsten noemt als voorbeelden het duidelijker en leesvriendelijke 
maken van de Buraps en of de frequentie goed is. Dhr. Rooijakkers vindt het een 
onderwaardering voor de huidige Buraps. De accountant heeft een aantal aanbevelingen 
gedaan over de Buraps, die worden overgenomen. Wat voegt het toe om er wéér naar te 
kijken? Hij heeft daar twijfels bij. 
Dhr. Van Boxtel zegt dat de raad zelf kan kijken naar de informatiebehoefte. Daar ligt niet 
zo zeer een rol weggelegd voor de accountant. 
Dhr. Van Daele stelt voor er een volgende keer hierop terug te komen. 
 
18 januari 2021 staat er twee keer op. Dat moet natuurlijk 17 januari 2022 zijn.  
 
De jaarplanning 2021-2022 wordt (aangepast) vastgesteld.  
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7.   Begrotingsbrief 2021 
 

Reeds grotendeels besproken bij  de boardletter.  
Dhr. Horsten vraagt naar de beoordeling van de provincie in voorgaande jaren. Mevr. 
Smabers meent dat de beoordeling toen ook oranje was.  
 
Verder zijn er geen opmerkingen. 
 

8.   Rondvraag 

 
Mevr. Smabers heeft een opmerking m.b.t. rapportages. In het kader van de organisatie-
brede training ‘Duidelijke Taal’ zullen rapportages in de P&C cyclus in duidelijkere taal 
geschreven gaan worden, te beginnen met de cyclus 2022. 
 
Dhr. Horsten spreekt waardering voor Dhr. Van Boxtel en mevr. Kros uit dat zij ook af en 
toe de adviserende rol aannemen. 
 
9.   Sluiting 
 
 
De vergadering wordt gesloten om 18.18 uur. 
 

 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van de auditcommissie van 19 april 2021, 
 
                                              de secretaris, 
 
                                    G.M.W.M. Wasser. 
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