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1.  Opening, mededelingen en vaststelling agenda. 
De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom. Er zijn berichten van verhindering 
ontvangen van mevrouw Biersteker, de heer Bakker en de heer Huisman. 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 
2.  Opdracht Ernst & Young Accountants inzake het onderzoek naar de mogelijke 

risico’s van budgetoverschrijdingen bij het bouwproject schouwburg. 

De rapportage bevat financiële informatie die niet in de openbaarheid dient te worden gebracht omdat 

daarmee de financiële belangen van de betrokken organisaties worden aangetast. Om toch een 

behandeling van de rapportage in een openbare vergadering mogelijk te maken, is met Ernst & Young 

afgesproken dat zij de rapportage in twee versies uitbrengen: een versie onder geheimhouding en een 

openbare versie. 
Ernst & Young is van mening dat de gemeenteraad tijdens het bouwproject goed geïnformeerd dient 
te worden over de ontwikkeling van het risicoprofiel. In overweging wordt gegeven een begeleidings-
commissie in te stellen ter advisering van de gemeentelijke aandeelhouder in Zeestad.  
De auditcommissie zou eventueel ook de rol van begeleidingscommissie kunnen vervullen. 
In dit kader adviseert Ernst & Young met het college van burgemeester en wethouders nadere 
afspraken te maken over de periodiciteit en inhoud van de informatievoorziening, afgestemd op de 
planning van het bouwproject.  

Ernst & Young zorgt ervoor dat de rapportage uiterlijk vrijdag 21 maart beschikbaar is. 

Daarna wordt de rapportage met een brief van de auditcommissie doorgeleid naar de raad. 

 
3. Evaluatie contract met Ernst & Young Accountants. 

De rapportage over de contractverlenging is vastgesteld en wordt doorgeleid naar het presidium. 

 
4.  Rondvraag en sluiting. 
Van de rondvraag is geen gebruik gemaakt. 
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering (11.15 uur) 


