Verslag controlecommissie d.d. 21 juni 2010-06-24

Aanwezig: de heren J. Schalkwijk (vz), J. Stevens en J. van der Snoek.
De heer Hendriks, M. Koster en I. Vrolijk (verslag)

1. Opening
De heer Hendriks stelt voor om een agendapunt (5a) toe te voegen.
2. Vaststelling verslag 1 juni en verslag de heer van der Snoek
De verslagen worden ongewijzigd vastgesteld.
3. bespreking bezuinigingsvoorstel college
Voorgesteld wordt om iedere fractie een persoon te laten afvaardigen in de
werkgroep bezuinigingen.
Bij de besprekingen van de werkgroep zullen ook ambtenaren en de wethouder
aanwezig zijn ter ondersteuning van het proces. De leden van de controlecommissie
geven aan dat er bij het bezuinigingsproces geen specifieke taak is weggelegd voor
de controlecommissie.
Met betrekking tot de voorgestelde planning wordt geconstateerd dat er nog een
moment dient te worden ingepast voor bespreking van de resultaten van de
werkgroep na 28 september. Afgesproken wordt dat de conceptversie van de
begroting gelijk naar b&w en de controlecommissie wordt gezonden opdat de
controlecommissie voldoende voorbereidingstijd zal hebben om een gedegen advies
neer te leggen.
De controlecommissie adviseert de besprekingen van de werkgroep in beslotenheid te
laten plaatsvinden. Dit kan worden besproken in het presidium.
4. Bespreking voorstel inzake benoeming accountant
Naar aanleiding van vragen vanuit de controlecomissie wordt voorgesteld om de
bemensing van de commissie te laten bestaan uit: wethouders fin., leden
controlecommissie W & O, afdelingshoofd. Voorgesteld wordt om Stichting Rijk
(adviseur) het voorzitterschap op zich te laten nemen.
De heer Stevens stelt de vraag of het onderzoeken van de prestatieindicatoren valt
onder hetgeen in de overeenkomst is opgenomen. Dit onderzoek valt te scharen
onder de natuurlijke adviesfunctie. Wel is op te merken dat een eventueel aanvullend
onderzoek niet bij de kosten is inbegrepen. Indien gewenst zal de controlecommissie
met een verzoek tot onderzoek, bij gebrek aan eigen budget, de raad vragen hiervoor
gelden ter beschikking te stellen. De tekst zal op dit onderdeel worden aangepast.
Met deze wijziging adviseert de controlecommissie positief over het voorstel.
5. Planning
Er zal mede naar aanleiding van de planning inzake het bezuinigingsproces een nieuw
planningsvoorstel worden gedaan, aangepast aan de planning & controlecyclus.

Treasurystatuut
Op grond van gewijzigde wetgeving wordt voorgesteld het treasurystatuut aan te
passen. Voorgesteld wordt om dit voorstel op 6 juli ter besluitvorming te brengen bij
de raad. De controlecommissie adviseert positief over het voorstel.

6. Rondvraag
De heer Schalkwijk vraagt de leden van de controlecommissie of zij instemmen met
het openbaar maken van de notulen van de controlecommissie. Dat is het geval.
Er wordt niet gekozen voor het openbaar maken van de besprekingen van de
controlecommissie. Aanwezigen gaan akkoord met het volstaan van het openemen
van de aanwezigen in het verslag in plaats van het tekenen van een presentielijst.
De heer Snoek heeft inzake het treasurybeleid vragen over de besteding van
subsidies. Hierover zijn ook schriftelijke vragen gesteld door de SP. Deze vragen
zullen worden beantwoord door het college.
Aan de orde is geweest het contact tussen controler en controlecommissie. Gesteld
wordt dat wanneer daartoe aanleiding wordt gezien de controler zal worden
uitgenodigd voor een bespreking met de controlecommissie.

