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                   Beknopt verslag vergadering auditcommissie 

 

Datum: 19 april 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  

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

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

-   Dhr. G. Wasser      - secretaris 

 

- Dhr. J. Rooijakkers (wethouder financiën) - adviseur 

- Mevr. I. Smabers (concerncontroller)  - adviseur 
- Dhr. N. Bex (gemeentesecretaris)  - adviseur 

 

- Dhr. D. van Boxtel    - PwC accountants  

 

Afwezig: 

-  

 

Agenda: 

1. Opening 

2. Vaststellen definitieve agenda  

3. Notulen van 18 januari jl. 

4. Rechtmatigheidsverantwoording 2021 

5. Normenkader 2021 

6. Actualiteiten en nieuwe ontwikkelingen 

7. Rondvraag 

8. Sluiting 

 

Vergadering  

 

1. Opening 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. De heer Van Boxtel van PwC 

is aanwezig in de vergadering van de auditcommissie.  

 

2.   Vaststellen definitieve agenda 

 

Accoord. 

 

3.   Vaststellen notulen vergadering 18 januari 2020 

 

Accoord. Het verslag van de vergadering van de auditcommissie zal in het vervolg 

eerder worden verstuurd.  

 

4.   Rechtmatigheidsverantwoording 2021 

 

Het college van B&W is verantwoordelijk voor de rechtmatigheid. Tot nu toe stelt de 

accountant dat jaarlijks vast, brengt daar verslag over uit en gaat in gesprek met de 

auditcommissie. Vanaf 2021 gaat dit veranderen. Als gevolg van een wetswijziging 

wordt het college verantwoordelijk voor het afgeven van een rechtmatigheids-

verantwoording. In deze verantwoording geeft het college aan in hoeverre de 

gemeente (financieel) heeft gehandeld in overeenstemming met de regelgeving, die is 
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opgenomen in het normenkader. De accountant zal nog steeds toetsen of de 

jaarrekening getrouw is. De rechtmatigheidsverantwoording wordt onderdeel van de 

jaarrekening. De accountant controleert dus straks ook of de rechtmatigheids-

verantwoording van het college getrouw is. Het huidige afzonderlijke rechtmatigheids-

oordeel in de controleverklaring van de accountant komt te vervallen. 

 

Een aantal leden van de auditcommissie geven aan het een goed leesbaar stuk te 

vinden. 

Dhr. Van Boxtel geeft, naar aanleiding van een vraag van dhr. Horsten, aan dat de 

accountant volledig verantwoordelijk blijft voor de rechtmatigheidsverantwoording. 

Het is op dit moment realistisch dat de rechtmatigheidsverantwoording pas in 2022  

ingaat. Op het moment van het opstellen van deze notitie van de accountant, in maart 

2021, is de wetswijziging nog niet aangenomen. Om te zorgen dat tijdig alle 

noodzakelijke onderdelen op orde zijn wordt uitgegaan van invoering vanaf boekjaar 

2021. Als de wijziging een jaar later ingaat dan zal het boekjaar 2021 gebruikt worden 

als proefjaar voor de rechtmatigheidsverantwoording. 
 

Mevr. Smabers geeft, naar aanleiding van een vraag van dhr. Van der Reijden, aan 

dat de verandering niet leidt tot meer werkzaamheden voor de gemeentelijke 

organisatie, tenzij de verantwoordingsgrens lager komt te liggen dan 1%.  

 

Er zal een schriftelijk advies worden gemaakt van de auditcommissie aan de 

gemeenteraad. Dhr. Van Daele zal in de raadsvergadering van 20 april hierover een 

mededeling doen. 

 

5.  Normenkader rechtmatigheid 2021   

 

Voor een goede uitvoering van de rechtmatigheidscontrole is het belangrijk dat de 

geldende wetten en regels duidelijk vastliggen. Zodat duidelijk is waaraan de 

rechtmatige uitvoering wordt getoetst. Het normenkader wordt jaarlijks aangepast op 

basis van nieuwe en veranderde wet- en regelgeving. Daarom moet de raad het 

normenkader ieder jaar opnieuw vaststellen.  

De raad heeft de auditcommissie hiervoor gemandateerd. 

 

Dhr. Van Boxtel zegt, als antwoord op een vraag van dhr. Horsten, dat het normenkader 

compleet is. 

 

De auditcommissie stelt het normenkader vast. 

 

6.  Actualiteiten en nieuwe ontwikkelingen  

 

Het ‘Overzicht van adviezen accountant 2020’ wordt door de auditcommissie positief 

gewaardeerd. 

 

Dhr. Van Boxtel zegt dat de jaarrekeningcontrole is gestart. De gevolgen van covid zijn 

natuurlijk ook voor de gemeente belangrijk. Het vermogen van de gemeente is inmiddels 

wat hoger en het gaat ook beter met de grondexploitatie.  

 

7.   Rondvraag 

 

Naar aanleiding van een vraag van dhr. Horsten zegt dhr. Rooijakkers dat de gevolgen van 

covid gemeld worden in Burap I. Er zijn op dit vlak iets meer uitgaven dan inkomsten. 

 

8.   Sluiting 

 

De vergadering wordt gesloten om 17.42 uur. 
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Aldus vastgesteld in de vergadering van de auditcommissie van 14 juni 2021, 

 

                                              de secretaris, 

 

                                    G.M.W.M. Wasser. 
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