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1.  Opening, mededelingen en vaststelling agenda. 
De voorzitter opent de vergadering; er zijn geen mededelingen. 
 
2.  Jaarrekening 2011 van de gemeente. 
De volgende onderwerpen zijn daarbij aan de orde geweest. 
 
Watertoren 
Vanuit de commissie is de behoefte aangegeven geïnformeerd te willen worden over de voortgang 
met betrekking tot de watertoren. 
 
Egalisatievoorziening onderhoud gebouwen 
In het verslag van bevindingen van de accountant (pag. 13) is opgenomen dat vanuit deze voorziening 
€ 250.000,- wordt bestemd voor de parkeergarage Koningstraat en € 500.000,- wordt bestemd voor 
risico’s omtrent de watertoren. De portefeuillehouder financiën heeft aangegeven dat de raad hierover 
in een later stadium nader wordt geïnformeerd. 
 
Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) 
Het gemeentelijk rioleringsplan wordt in 2012 geactualiseerd (jaarrekening, pag. 79). 
 
Risico grondexploitaties 
In de paragraaf weerstandsvermogen (jaarrekening, pag. 76) is aangegeven dat het risico met 
betrekking tot grondexploitaties is becijferd op € 4.322.000,-. De portefeuillehouder financiën geeft aan 
dat dit bedrag de uitkomst is van algemene rekenregels met betrekking tot grondexploitaties. 
 
Willemsoord 
In de paragraaf weerstandsvermogen (jaarrekening pag. 76) is Willemsoord opgenomen voor een 
bedrag van € 300.000,- met een gemiddelde risicokans. In de jaarrekening van de gemeente is 
rekening gehouden met een exploitatietekort van Willemsoord in 2011 van afgerond € 700.000,-. 
De portefeuillehouder financiën heeft aangegeven dat er in de begroting van de gemeente vanaf 2012 
rekening is gehouden met een bedrag van € 550.000,-. Dit is een taakstellend bedrag.  
De portefeuillehouder deelt voorts mede Willemsoord BV. beschikt over een sluitende 
meerjarenbegroting, rekening houdende met deze gemeentelijke bijdrage. In deze meerjarenbegroting 
is ook rekening gehouden met een component groot onderhoud. 
 



 
Verbonden partijen 
De accountant geeft in haar verslag van bevindingen (pag. 6) aan dat het college nog niet volledig 
opvolging heeft gegeven aan haar aanbevelingen met betrekking tot verbonden partijen.  
De portefeuillehouder financiën geeft aan dat er aan de verbeteringen wordt gewerkt. 
 
Havenbeheersplan 
De accountant heeft geadviseerd (pag. 13) het havenbeheersplan te vernieuwen, waarbij de uitgaven 
in het beheersplan specifiek zijn gemaakt. De portefeuillehouder financiën geeft aan dat de 
actualisatie in 2012 wordt opgepakt. 
 
IT-ontwikkelingen en fiscaliteiten 
De accountant heeft inzake de IT-ontwikkelingen en fiscaliteiten (pag. 32 t/m 35) diverse adviezen en 
aanbevelingen opgenomen. Het college heeft hieraan in zijn reactie op het verslag van bevindingen 
geen aandacht besteed. De auditcommissie dringt er bij het college op aan de adviezen en 
aanbevelingen van de accountant ter harte te nemen. 
 
3.  Workshop september/oktober. 
Vanuit de commissie is het onderwerp ‘Decentralisatie AWBZ-zorg en jeugdzorg’ ingebracht. 
Omdat deze decentralisatie vanaf 2014 plaatsvindt en de financiële consequenties nog niet inzichtelijk 
zijn, stelt de accountant voor de workshop te houden over de Wet Werken naar Vermogen. 
De commissie stemt hiermee in.  
 
4.  Verslag van de auditcommissie op 16 mei 2012. 
Het verslag is voor kennisgeving aangenomen. 
 
5. 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 31 mei 2012. 
 


