Auditcommissie

BESLUITENLIJST vergadering 3 februari 2021 (digitale vergadering)
Aanwezig:
De heer G.J.M. Groot , voorzitter
De heer M. Timmerman, griffier / secretaris
De heer L.J.M. Schagen, lid
De heer H.J. Vinke, lid
De heer D.J. Butter, wethouder Financiën
Mevrouw A.G. Dehé, controller
De heer S. Schoen, Internal Auditor
Afwezig met kennisgeving:
Mevrouw H.J.C. Welage, gemeentesecretaris
1. Opening.
De voorzitter heeft de vergadering om 13.30 uur geopend.
2. Vaststellen van de agenda.
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.
3. Vaststellen besluitenlijst van 18 november 2020 en naar aanleiding van.
De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van: 4. Rechtmatigheidsverantwoording.
De heer Schagen: wat is besproken in de auditcommissie was niet het advies zoals is
opgeschreven in het raadsvoorstel. Pleit tevens voor duidelijkere communicatie binnen
de auditcommissie over constateringen die zijn gedaan over zaken die de
auditcommissie aangaan, zoals bij het betreffende raadsvoorstel.
Hierover is gesproken met als uitkomst: dit is een leerpunt en pleit voor goede
verslaglegging.
5. Bespreken memo 3 december 2020 van het college, nadere toelichting op de
hogere Wabo legesinkomsten.
Toegelicht is dat in de komende kadernota en wellicht ook niet in de begroting 2022, een
goed financieel beeld zal zijn van de te verwachte inkomsten onder de nieuwe
wetgeving (Omgevingswet etc).
De auditcommissie stelt zich op het standpunt en geeft als richting mee voor de
portefeuillehouder dat voor de hogere inkomsten van 2020 en 2021 geen
egalisatiereserve of voorziening ingesteld moet worden.
Alertheid door de collegeorganisatie op het zich niet opnieuw voordoen van deze
ontwikkeling is noodzakelijkheid.
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6. Bespreken ontwikkelingen verbetering voorspellend karakter documenten P&C
cyclus.
Mevrouw Dehé: in het kader van de komende gezamenlijke kadernota van BeemsterPurmerend worden budgetten doorgelicht. Dit is van meerwaarde voor de gewenste
verbetering van de ramingen en voorspellingen.
7. Actielijst en termijnagenda.
- Actielijst: geen mutaties
- Termijnagenda: geen mutaties.
8. Rondvraag.
De auditcommissie is geïnformeerd over het bestuurlijke proces voor de behandeling
van de gezamenlijke kadernota. De raden van Beemster en Purmerend worden
vooruitlopend op het aanbieden van de kadernota geïnformeerd over de financiële
positie van beide gemeenten.
9. Sluiting.
Sluiting om 14.17 uur.

Aldus vastgesteld op 26 mei 2021
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