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1.  Opening, mededelingen en vaststelling agenda. 
De voorzitter, de heer T. Rijnten, opent de vergadering. Er zijn geen mededelingen. 
 
2. Rapportage interimcontrole 2012. 
De rapportage interimcontrole 2012 van Ernst & Young Accountants en de reactie hierop van het 
college van burgemeester en wethouders zijn besproken met de accountant en de portefeuillehouder 
financiën. De volgende items zijn onderwerp van gesprek geweest: 
• De monitoring van risico’s bij de verbonden partijen; 
• De gevolgen van de wet HOF en schatkistbankieren; 
• De gevolgen van de vennootschapsbelasting; 
• Het afschaffen van het BTW-compensatiefonds (per 2014); 
• De voorziening ten aanzien van de grondexploitatie Julianadorp-Oost; 
• De exploitatietekorten van Willemsoord BV; 
• De vorderingen op het ministerie van SZW (ID-banen); 
• De processen in het kader van Single Information Single Audit (SiSa). 
Met de portefeuillehouder financiën is afgesproken dat de raad van nadere informatie wordt voorzien 
over de gevolgen van de wet HOF, het schatkistbankieren, de invoering van de vennootschaps-
belasting en het afschaffen van het BTW-compensatiefonds en dat deze informatie in het voorjaar 
(februari/maart) van 2013 in de commissie Bestuur en Middelen kan worden besproken. 
Voorts is besloten de raad te informeren over de behandeling van dit agendapunt. 
Ernst & Young Accountants kondigt een nieuwsbrief (alert) aan over de vennootschapsbelasting. 
 
3. Voorstel tot het vaststellen van het normenkader en controleprotocol 2012 ten behoeve 
van de jaarrekening 2012 van de gemeente. 
De commissie acht het voorstel besluitrijp en stelt voor dit voorstel als hamerpunt te agenderen voor 
de raadsvergadering van december 2012.  
 
4. Rondvraag en sluiting. 
De heer Rijnten maakt er melding van dat de gemeente Texel bezig is met het verbeteren van het 
proces en leesbaarheid van de kadernota en begroting en informeert naar de behoefte aan nadere 
informatie en het eventueel aanhaken bij de gemeente Texel. 
Afgesproken is dat de heren Rijnten en De Jonge nadere informatie over het project inwinnen en dit 
ter kennisname brengen van de commissie. Aan de hand daarvan kan worden bepaald of een extra 
vergadering in februari 2013 wenselijk is waarin het project wordt toegelicht. 
 



Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering. 
 
De eerstvolgende (reguliere) vergadering van de auditcommissie vindt plaats op donderdag  
21 maart 2013. 
 


