
 

  
 
 

 

  

Aan de leden van het audit-comité  
 
   

 

Kenmerk Uw brief van Zaaknummer Datum 
   24-09-2020 

Onderwerp Behandeld door Afschrift aan Bijlage(n) 
Agenda audit-comité Berry van 't Westeinde  Diversen 

 

  

 
Geachte heer / mevrouw,   

Correspondentieadres | Postbus 17 | 5050 AA Goirle | (013) 5310 610 | info@goirle.nl 
Bezoekadres | Gemeentehuis Goirle | Oranjeplein 1 | www.goirle.nl   
IBAN-nummer | NL86 BNGH 02 85 00 28 48 

 

 
Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van het audit-comité woensdag 14 oktober 2020, aanvang 
16.00 uur - 17.30 uur. De raadzaal is niet beschikbaar. Nadere informatie over de locatie volgt.  
Wethouder Swaans heeft aangegeven tot 17.00 uur aanwezig te kunnen zijn. 
 
 
Agenda 
 
1. Opening en vaststelling agenda 
 
2. Vaststellen verslag vergadering van 10 juni 2020 
 
3. Opdracht accountant - onderzoeksagenda 
In het najaar moet altijd de opdracht aan de accountant worden vastgesteld, met daarin de extra 
aandachtspunten bij de controle die de raad wil meegeven. In samenhang met de opdracht aan de 
accountant kijken we ook naar de rest van de onderzoeksagenda. Wat pakt de 
Rekenkamercommissie op? Ook kan het college zelf onderzoek doen (213a Gemeentewet). De raad 
heeft zelf ook mogelijkheden om onderzoek te doen, wanneer de andere opties niet toereikend zijn 
(onder andere enquete recht).  
Aan de accountant kunnen 2 onderwerpen worden aangedragen. Vorig jaar is daarbij aan de 
accountant gevraagd hoe de grip op de kosten Jeugdzorg en Wmo kan worden verhoogd. Zie hier 
voor het voorstel van vorig jaar. Onder punt 2.5 in de managementrapportage is hierover 
gerapporteerd. Het audit-comite wordt gevraagd een nieuw voorstel voor de raad te formuleren.  
 
4. Zaken uit de Rekenkamercommissie 
* Onderzoek sociale huurwoningen 
* Quick Scan “Is de aansluiting te maken?”  
* Samenwerking Hilvarenbeek 
 
5. Ontwikkelingen rechtmatigheidsverantwoording  
Dat kan aan de hand van deze notie van de commissie BADO: 

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2019/22-oktober/19:30/08-Raadsvoorstel-opdracht-accountantscontrole-2019.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Auditcomite/2020/22-januari/16:00/03-Managementletter-Goirle-jaarrekening-2019.pdf
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https://vng.nl/sites/default/files/2020-04/notitie_rechtmatigheidsverantwoording.pdf. In 
samenwerking met Hilvarenbeek en Oisterwijk komt het college in december met een voorstel voor 
vaststelling van het ambitieniveau.  
Mondeling – Karel van Leeuwen 
 
 
6. Ontwikkelingen P&C cyclus (nieuwe vorm burap, jaarrekening, voorjaarsnota).  
Hoe bevalt het? Hoe ontwikkelen we verder?  
 
7. Nota verbonden partijen of samenwerkingswijzer 
De gemeente Goirle beschikt niet over een actuele nota verbonden partijen of vergelijkbare notitie. 
Geagendeerd op verzoek van Janneke van den Hout. 
 
8. Stukken ter kennisname  
In september 2020 heeft de commissie BBV de notitie Meerjarig financieel inzicht voor de raad 
vastgesteld. Met deze notitie beoogt de commissie BBV om de gebruiker (met name de raadsleden) 
uitleg te geven hoe de diverse onderdelen uit de begroting en jaarrekening in samenhang gezien 
kunnen worden om een oordeel te vormen over de financiële positie van de gemeente en/of de 
gevolgen te overzien van bepaalde beleidskeuzes voor de ontwikkeling van die financiële positie. 
Daarom gaat deze notitie specifiek in op enkele onderdelen die in het BBV zijn voorgeschreven en die 
erop gericht zijn om de raad (meer) inzicht te geven in de financiële positie van de gemeente op de 
korte en langere termijn. 
  
9. Rondvraag 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
De voorzitter, 
Henk Gabriëls 

https://vng.nl/sites/default/files/2020-04/notitie_rechtmatigheidsverantwoording.pdf
https://www.commissiebbv.nl/file/download/57983972/Notitie%20meerjarig%20financieel%20inzicht%20BBV%20september%202020.pdf

