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1.  Opening, mededelingen en vaststelling agenda. 
De voorzitter, de heer T. Rijnten, opent de vergadering. Er zijn geen mededelingen. 
 
2. Aandachtspunten interimcontrole 2012. 
In het kader van de interimcontrole 2012 is met de portefeuillehouder financiën en de accountant 
gesproken over drie mogelijke bijzondere aandachtspunten voor de interimcontrole 2012, namelijk 
grondexploitaties, aanbestedingen en inhuur externen. 
Ten aanzien van de grondexploitaties bestaat behoefte aan actuele informatie over specifieke 
dossiers (Julianadorp Oost en het OS&O-terrein). De portefeuillehouder financiën geeft aan dat de 
commissie Bestuur en Middelen hierover binnenkort wordt geïnformeerd. Daarbij wordt expliciet 
ingegaan op de overname van de grondpositie van Woningstichting Den Helder en de gevolgen 
hiervan voor de weerstandsratio. De accountant geeft aan dat zij in het kader van de interimcontrole 
kunnen kijken naar de administratieve organisatie en interne controle ten aanzien van 
grondexploitaties, maar dat voor een specifiek dossieronderzoek een aparte opdracht moet worden 
gegeven. 
Ten aanzien van aanbestedingen blijkt onduidelijkheid te bestaan over het inhuren van de accountant 
door het college van burgemeester en wethouders. De concerncontroller geeft aan dat het college 
opdrachten geeft aan de accountant voor zover dit past binnen het raamcontract dat door de raad is 
vastgesteld. 
Ten aanzien van de inhuur van externen is de vraag in hoeverre de afgesproken procedures voor 
inhuur worden gevolgd en de effectiviteit hiervan inzichtelijk kan worden gemaakt. De concern-
controller geeft aan dat de procedures, zoals die door de raad zijn vastgesteld, worden gevolgd.  
De effectiviteit is lastig inzichtelijk te maken. 
Gelet op het vorenstaande besluit de commissie geen bijzondere aandachtspunten mee te geven aan 
de accountant voor de interimcontrole 2012. 
 
3. Kwaliteitsverbetering programmabegroting. 
De concerncontroller wordt gevraagd naar de voortgang ten aanzien van de kwaliteitsverbetering. 
De concerncontroller geeft aan dat er in de programmabegroting 2012 een verbeterslag is gemaakt 
ten aanzien van de leesbaarheid en de prestatie-indicatoren. Tevens is er een demografische 
paragraaf toegevoegd aan de programmabegroting. In de programmabegroting 2013 wordt een 
‘populaire samenvatting’ opgenomen. Aan een verbetering van de paragraaf Verbonden partijen wordt 
nog gewerkt. 
 



 
4. Rondvraag en sluiting. 
Van de rondvraag is geen gebruik gemaakt. 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering. 
 
 
De eerstvolgende vergadering van de auditcommissie vindt plaats op donderdag 22 november 
2012. 
 


