
 

   
 

ADVIES 
AUDITCOMMISSIE 

 
Aan  : de raad van de gemeente Stichtse Vecht 
Van  : Auditcommissie, d.d. 13 mei 2015 
Betreft  : Advies ten behoeve van de commissievergadering op 26 mei 2015 
Onderwerp : Programmarekening 2014 en bevindingen accountant 
 
In de vergadering van de Auditcommissie van 13 mei jl. zijn de Programmarekening 2014 en de 
bevindingen van de accountant besproken. Naar aanleiding van dit gesprek rapporteren wij u als 
volgt. 
 
De accountant heeft bij de Programmarekening 2014 een goedkeurende verklaring afgegeven, met 
betrekking tot de getrouwheid en rechtmatigheid. De interne beheersing is op orde. Een van de 
uitkomsten uit de verbijzonderde interne controle (pag. 27)  is dat wordt geadviseerd de procedures 
rond inkoop en aanbesteding nader aan te scherpen en de documentatie te verbeteren.  
Onderstaand worden enkele aandachts- c.q. vraagpunten meegegeven.  
 
Verbonden partijen 
Geadviseerd wordt te trachten de informatievoorziening omtrent de verbonden partijen te versnellen 
zodat de meest recente informatie in de jaarrekening en begroting kan worden opgenomen. In 
verband met de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen moet men in 2016 vóór 1 april 
de cijfers leveren. Hierover zal de gemeente nu al duidelijke afspraken moeten maken met de 
verbonden partijen om volgend jaar op tijd over de cijfers te beschikken.  
 
Risico ODRU 
De vraag is of de raad van mening is dat de ODRU zelf weerstandsvermogen moet opbouwen om 
tekorten op te vangen of dat de gemeente hier rekening mee houdt. Hierover moeten afspraken 
worden gemaakt met de ODRU. 
 
De hoogte van het rekeningresultaat.  
Het initiële rekeningresultaat bedraagt EUR 3,2m maar na de budgetoverhevelingen resulteert een 
tekort van € 616.371. De auditcommissie geeft mee dat de raad een uitspraak moet doen over de 
budgetoverhevelingen. De Auditcommissie is van mening dat bij de besluitvorming over de 
budgetoverhevelingen een analyse van de drie W-vragen ten grondslag dient te liggen.  
 
Advies 
De Auditcommissie kan instemmen met de stukken en adviseert u de Programmarekening 2014 vast 
te stellen, met inachtneming van de geplaatste kanttekeningen, en de bevindingen van de accountant 
voor kennisgeving aan te nemen.    
 
De Auditcommissie van Stichtse Vecht, 
 
I. Roetman, voorzitter    J.M. Willenborg, secretaris 


