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Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van het audit-comité woensdag 29 september 2021, 
aanvang 16.00 uur - 17.30 uur  in de raadzaal.  
 
 
Agenda 
 
1. Opening en vaststelling agenda 
 
2. Vaststellen verslag vergadering 2 juni 2021   
 
3. Opdracht accountant jaarrekening controle 2021 
Zie bijgevoegd raadsvoorstel. Het audit-comité wordt gevraagd na te denken over de aanvullende 
aandachtspunten (maximaal 3 onderwerpen). Welke aandachtspunten nemen we op in het 
raadsvoorstel? Zie bijgevoegde concept voorstel. 
 
4. Rekenkamercommissie 
* Voortgang onderzoeken  

• Rapport ‘Is aansluiting te maken? (Dongen, Goirle en Loon op Zand) 
• Rapport Wob-onderzoek (Dongen, Goirle en Loon op Zand) 
*  De rapporten over Dienstverlening en Jeugdzorg volgen – uitgaande van de actuele 

planning - respectievelijk in Q1-2022 en Q-2-2022. Bij Jeugdzorg wordt opgemerkt 
dat in het voorjaar 2021 twee separate rekenkamerbrieven zijn gestuurd aan de 
raden van Dongen en Goirle, met betrekking tot de uitgangspunten van Hart van 
Brabant.  

* Verzameling onderwerpen voor jaarplan 2022 – heeft u suggesties? De Rekenkamercommissie 
denkt aan onder andere  onderwerpen “eenzaamheid” en “veiligheid” en een 
doorwerkingsonderzoek (projectmatig werken?)  
* Volgens het rooster van aftreden van de rekenkamercommissie zijn John Verhoeven en Danielle 
van Dongen per 1 januari 2022 aftredend respectievelijk herbenoembaar in Dongen, Goirle en Loon 
op Zand: voorstel is om de voordracht te agenderen in de raad van december 
* Eventuele overige onderwerpen van de Rekenkamercommissie 
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5. Plannen extra sessie audit-comité met betrekking tot planning en control 
Het streven was vlak na de zomer deze sessie te plannen. Voorgesteld wordt om deze bijeenkomst te 
plannen op 17 november, zodat het onderzoek van de Rekenkamercommissie en de evaluatie van de 
totstandkoming en behandeling van de begroting 2022 en andere P&C documenten dit jaar in dit 
gesprek kunnen worden betrokken.  
 
6. Werkwijze behandeling en totstandkoming tweede bestuursrapportage 
Zie bijgaande raadsinformatiebrief 
 
7. Terugkoppeling uit deze vergadering aan de overige leden van de raad en burgerleden 
Zijn er vandaag zaken besproken die teruggekoppeld moeten worden? 
 
8. Stukken ter kennisname 
 
9. Rondvraag en sluiting 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
De voorzitter, 
Henk Gabriëls 


