
 
 

   
 

ADVIES 
AUDITCOMMISSIE 

 
Aan  : de raad van de gemeente Stichtse Vecht 
Van  : Auditcommissie, d.d. 31 mei 2017 
Betreft  : Advies ten behoeve van de commissievergadering op 13 juni 2017 
Onderwerp : Programmarekening 2016 en bevindingen accountant 
 
In de vergadering van de Auditcommissie van 31 mei jl. zijn de Programmarekening 2016 en de 
bevindingen van de accountant besproken. Naar aanleiding van dit gesprek rapporteren wij u als 
volgt. 
 
Op het moment van vergaderen was de definitieve tekst van het accountantsverslag 2016 nog niet 
beschikbaar. De commissie had wel de beschikking over een concept tekst. De definitieve tekst wordt 
woensdag 7 juni opgeleverd.  
 
De verwachting is dat de accountant bij de Programmarekening 2016 een goedkeurende verklaring 
zal afgeven, ook voor het sociaal domein. De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en 
semipublieke sector (WNT) verantwoording voldoet aan de wettelijke eisen. De accountant heeft de 
controle op een goede manier kunnen uitvoeren. 
 
De belangrijkste bevindingen (zie het Dashbord op pagina 4) zijn: 

• Bij de aanbestedingen boven de Europese aanbestedingsgrens zijn geen onrechtmatigheden 
geconstateerd. 

• Diverse wijzigingen grondexploitaties als gevolg van wijzigingen Besluit Begroting en 
Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) 

• Te betalen Vennootschapsbelasting (VPB) over 2016 is minimaal.  
 
Aandachtspunten voor 2017 zijn:  
1. Grote projecten (diverse grondexploitaties geopend gedurende het boekjaar 2016) 
2. Nieuwe Planning & Control cyclus 
3. Verdere uitvoering Verbijzonderde Interne Controle 
4. Aandacht voor automatiseringsomgeving 
5. Verdere onderbouwing van de voorzieningen (zoals groot onderhoud en rioolheffing) 
6. Samenwerking Belastingen Stichtse Vecht, Weesp en Wijde Meren (BSWW) 
 
Het resultaat over 2016 bedraagt € 0,9 miljoen positief. De financiële positie is toereikend.  
 
Advies 
De Auditcommissie kan instemmen met de stukken en adviseert u de Programmarekening 2016 vast 
te stellen en de bevindingen van de accountant voor kennisgeving aan te nemen.    
 
De Auditcommissie van Stichtse Vecht, 
 
I. Roetman, voorzitter    J.M. Willenborg, secretaris 
 


