
Besluitenlijst auditcommissie van 6 juni 2019.  (BSL19.0029) 
 Aanwezig: H.S Mosk, J.H. Kanon, R.N. Bruin (leden);  M. Huisman en R. de Jonge (griffie).  Afwezig:  G. Assorgia, C. van der Gaag en E. Saliha.   
 
 
1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda.  De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom. Er zijn berichten van verhindering ontvangen van de heren G. Assorgia, C. van der Gaag en E. Saliha.  
2.  Voorstel tot het vaststellen van de programmarekening 2018. Naar aanleiding van het overleg met de portefeuillehouder Financiën en de accountant besluit de commissie het volgende op te nemen in haar advies aan de raad:  Inkoop- en aanbestedingsregels Zoals al eerder genoemd, zijn er twee aanbestedingen als onrechtmatig aangemerkt: het betreft een aanbesteding openbare verlichting en de opdracht aan een stichting voor een specifieke doelgroep in het kader van de Participatiewet. Maar ook het aanbestedingsproces bij externe inhuur en verlenging van contracten vergt nog de nodige aandacht. De portefeuillehouder Financiën heeft aangegeven dat de inkoop- en aanbestedingsregels nog eens expliciet onder de aandacht van de medewerkers (budgethouders) wordt gebracht. De Auditcommissie spreekt haar zorg uit over de naleving van de inkoop- en aanbestedingsregels omdat deze klaarblijkelijk nog onvoldoende zijn geborgd in de gemeentelijke procedures en administratie. De Auditcommissie adviseert de raad het college van burgemeester en wethouders te verzoeken een raadsinformatiebrief op te stellen en daarin aan te geven welke organisatorische maatregelen worden getroffen ter voorkoming van onrechtmatigheden bij inkoop- een aanbestedingen in de toekomst.  Beleidsvisie controle levering SVB De rechtmatige besteding van zorggelden door zorgaanbieders is door Ipa-Acon als een 

onzekerheid aangemerkt tot een bedrag van € 255.000,-. De accountant heeft geadviseerd een beleidsvisie te ontwikkelen ten aanzien van de controle op de levering van zorg. De portefeuillehouder Financiën heeft ten overstaan van de Auditcommissie aangegeven dit advies op te volgen.  Risicoparagraaf  In de toelichting op de risicoparagraaf dient te worden aangegeven waarop de risicobedragen en de rekenpercentages zijn gebaseerd. Uit de toelichting kan nu bijvoorbeeld niet worden afgeleid 
waarop de gekwantificeerde risico’s van Willemsoord en de Port of Den Helder gebaseerd zijn. 
Maar hetzelfde geldt ook voor de BUIG en de 3D’s. De portefeuillehouder Financiën heeft ten overstaan van de Auditcommissie aangegeven dat de gekwantificeerde risico’s niet zuinig zijn ingeschat en dat er in de concept-kadernota 2020-2023 voorstellen zijn opgenomen betreffende genoemde verbonden partijen.  De Auditcommissie adviseert de raad het college van burgemeester en wethouders te verzoeken in het vervolg de toelichtingen op de risicoparagraaf in de jaarrekening en de begroting kwalitatief te verfijnen zodat de gekwantificeerde risico-inschattingen voor de raad beter te volgen zijn.  Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen  In artikel 18 van de Financiële verordening gemeente Den Helder is opgenomen dat het college van burgemeester en wethouders eens in de vier jaar een bijgesteld onderhoudsplan(nen) openbare ruimte ter vaststelling aan de raad aanbiedt. Uit de paragraaf Onderhoud 



kapitaalgoederen blijkt dat een aantal beheerplannen (wegen, kunstwerken, openbaar groen, bomen, openbare verlichting) al ouder zijn dan vier jaar. Het college van burgemeester en wethouders geeft aan dat een start is gemaakt met de actualisaties, maar de onderwerpen zijn nog niet opgenomen in de bestuurlijke termijnkalender van 2019. Gedeputeerde staten van Noord-Holland hebben in hun kaderbrief financieel toezicht 2019 de actualiteit van de beheerplannen als aandachtspunt opgenomen. De Auditcommissie adviseert de raad het college van burgemeester en wethouders op te dragen genoemde beheerplannen nog dit kalenderjaar ter vaststelling aan de raad aan te bieden.  Waardering gronden Spoorhaven en Westoever In 2018 zijn gronden aan de Spoorhaven en Westoever aangekocht voor een bedrag van  
€ 4,2 mln. De onderbouwing van de markwaarde is nog een punt van aandacht. Het college van burgemeester en wethouders heeft voor de onderbouwing een extern bureau gevraagd een scenario-analyse uit te voeren om de ontwikkel- en opbrengstpotentie voor die gronden in kaart te brengen. De portefeuillehouder Financiën heeft aangegeven dat het college van burgemeester en wethouders de intentie heeft deze gronden te ontwikkelen en verwacht dat de raad hierover in het voorjaar van 2020 nader geïnformeerd kan worden.  Financiële beleidskaders In artikel 13 van de Financiële verordening gemeente Den Helder is bepaald dat het college van burgemeester en wethouders ten minste eens in de vier jaar een (bijgestelde) Nota gemeentelijke garanties en geldleningen ter vaststelling aanbiedt. De vigerende nota is op 1 december 2014 vastgesteld.  In artikel 15 van de Financiële verordening gemeente Den Helder is bepaald dat het college van burgemeester en wethouders ten minste eens in de vier jaar een (bijgestelde) Treasurystatuut ter vaststelling aanbiedt. Het vigerende Treasurystatuut is op 1 september 2014 vastgesteld. De Auditcommissie adviseert de raad het college van burgemeester en wethouders op te dragen genoemde financiële beleidskaders nog dit kalenderjaar ter vaststelling aan de raad aan te bieden.   

3. Rapportage Verbonden Partijen. 
 De commissie Bestuur en Middelen heeft op 15 april 2019 het volgende opgemerkt over de rapportage: 

‘De commissie neemt kennis van de rapportage en spreekt haar tevredenheid uit over het format 
en ziet de rapportage als een goede start. Ook is de aanwezigheid van een vertegenwoordiging 
van de verbonden partijen, voorafgaand aan de vergadering, gewaardeerd. Een aantal fracties 
vraagt in de volgende rapportages dieper in te gaan op zaken als risico’s, milieu-aspecten, 
kansen, mogelijkheden, SWAT-analyse, maatschappelijk rendement, trends en het toevoegen 
van een balans. Wethouder Visser geeft aan de input mee te nemen in het vervolgtraject.’  In aanvulling op de opmerkingen die vanuit de commissie Bestuur en Middelen zijn gemaakt, merkt de Auditcommissie het volgende op: 
 Voor de inzichtelijkheid en leesbaarheid is het wenselijk meer eenduidigheid / uniformiteit aan te brengen in de rapportages over de verschillende verbonden partijen. 
 Er dient nog een kwaliteitsverbetering plaats te vinden ten aanzien van de financiële overzichten (met name ook Zeestad, Luchthaven en Baggerbeheer). Meer inzicht in vermogensposities en onderhoudsopgaven is gewenst.  Deze opmerkingen worden meegegeven aan het college van burgemeester en wethouders zodat zij hiermee rekening kan houden bij de volgende rapportage (in september 2019). 

 
 
  



4. Rondvraag en sluiting.  De volgende vergadering is gepland op donderdag 19 september 2019.  Op de agenda komen in ieder geval de volgende agendapunten: 
 Inventarisatie bijzondere aandachtspunten voor de interimcontrole 2019; 
 Notitie over de taken van de Auditcommissie; 
 Evaluatie proces jaarrekening 2018 en accountantscontrole.  Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering (circa 10.30 uur). 


