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Opgemaakt door Berry van 't Westeinde (griffier) 
Aanwezig 
 

Henk Gabriëls (voorzitter), Monique van Brederode, Erik Schellekens,  
Johan Swaans (wethouder), Ingrid van Beers (controller), Marlies 
Spijkers (afdeling financiën), Nicole Bovend’eerdt (accountant BDO), 
Dennis Meeuwissen (accountant - partner BDO), John Verhoeven 
(voorzitter Rekenkamercommissie), Berry van 't Westeinde (griffier) 

Afwezig met kennisgeving 
 

Corné de Rooij, Janneke van den Hout, Kees van Rietschoten 
(Rekenkamercommissie), Patrick Plugers (hoofd ondersteuning) 

 
 
1. Opening en vaststelling agenda 
De griffier opent de eerste vergadering van het audit-comité in deze raadsperiode. 
 
2. Kennismaking van de nieuwe leden en adviseurs - en bespreken welk raadslid de voorzittersrol 
op zich wil nemen. 
De raadsleden uit het audit-comité benoemen Henk Gabriels tot voorzitter.  
Gevraagd wordt om de verordening audit-comité te verstrekken. 
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Goirle/CVDR72114.html 
 
3. Vaststelling van het verslag van de vergadering van 28 februari 2018; 
Het verslag wordt vastgesteld. 
 
4. Bespreking met accountant van het verslag van bevindingen jaarrekeningcontrole 2017; 
De voorzitter geeft aan dat het concept verslag van bevindingen op maandag 11 juni is ontvangen 
door het audit-comité.  
Dennis Meeuwisse licht toe dat de jaarrekeningcontrole een intensief traject is geweest. Afgesproken 
is om het verloop van deze controle goed te evalueren.  
Nicole Bovend’eerdt  geeft aan dat de accountant voornemens is een goedkeurende verklaring af te 
geven. Verwezen wordt naar de grafieken in paragraaf 3.2. van het concept verslag waarin de 
toelichting is gegeven op de financiële positie.  
De gewijzigde regelgeving op het gebied van grondexploitatie leidt ertoe dat winst op de 
grondexploitaties moet worden genomen, als hierover voldoende zekerheid bestaat (pagina 18 
verslag).  
Wethouder Johan Swaans geeft aan dat in het raadsvoorstel bij de vaststelling van de jaarstukken de 
raad wordt voorgesteld om een deel van de winstneming te storten in de algemene reserve 
grondexploitatie, onder andere om zo te kunnen voorzien in risico's bij een mogelijk meer actief 
grondbeleid, zoals opgenomen in het bestuursakkoord. 
Nicole Bovend’eerdt wijst op de onzekerheid bij pgb's. Goirle wordt hierbij geconfronteerd met een 
standaard foutenpercentage dat voortkomt uit het afkeurend oordeel dat is gegeven door de 
accountant van de SVB.  
Dennis Meeuwisse vult aan dat dit een bizarre situatie, waar wel langzaam verbetering in komt. 
Nicole Bovend’eerdt licht toe dat de gemeente ook afhankelijk is van andere aanbieders van zorg. De 
gemeente controleert zelf ook prestatielevering bij zorgaanbieders.  
Dennis Meeuwisse stelt dat de gemeente hier zelf niet veel aan kan doen dan op te letten met welke 
partijen zaken wordt gedaan.  

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Goirle/CVDR72114.html
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Ingrid van Beers vult aan dat de gemeente eind januari contact heeft gehad met alle aanbieders, 
waardoor er wordt gestuurd op het tijdig aanleveren van verklaringen. 
John Verhoeven vraagt of de aanbieders hun afspraken nakomen. 
Monique van Brederode spreekt haar grote zorg uit over de jeugdzorg. Het kan en mag niet zo zijn 
dat dit nog steeds niet op orde is. Ook voordat de Jeugdzorg overkwam naar de gemeenten was dit al 
problematisch. 
Ingrid van Beers stelt dat dit met betrekking tot de Wmo helder is en aan de voorkant afgesproken. 
Met betrekking tot Jeugdzorg wordt dit uitgevoerd in Hart van Brabant. 
Erik Schellekens vraagt op welke lastenoverschrijdingen wordt gedoeld op pagina 26 in de concept 
verklaring. Worden deze in het definitieve verslag concreet benoemd? 
Nicole Bovend’eerdt antwoordt dat de analyse nog niet voorhanden was. De onrechtmatigheid 
bedraag € 122.000,00. Dit wordt specifiek benoemd in het definitieve verslag. 
John Verhoeven vraagt welke risico's de gemeente loopt. 
Dennis Meeuwisse antwoordt dat de accountant kijkt vanuit de wettelijke controle taak. Bij het 
weerstandsvermogen beoordelen wij of er voldoende buffer is voor de risico's. Bij de interimcontrole 
wordt o.a. ook gekeken naar de IT systemen. 
John Verhoeven vraagt of de grondexploitaties diepgaand zijn bekeken. Is gekeken naar de 
parameters? 
Dennis Meeuwisse antwoordt dat de parameters meer aan banden zijn gelegd door regelgeving. Die 
parameters zijn onderwerp van de controle. In de grondexploitaties zijn reële prognoses en 
aannames opgenomen.  
De voorzitter vraagt of het wenselijk is dat de accountant ook in de oordeelsvormende vergadering 
een toelichting geeft. 
Geconstateerd wordt dat het verslag van bevindingen dit niet noodzakelijk lijkt te maken.  
Dennis Meeuwisse biedt aan om een andere keer te komen, waarbij ook een toelichting kan worden 
gegeven aan de raad over bijvoorbeeld de wijze waarop de begroting moet worden gelezen. 
 
De voorzitter sluit de bespreking met de accountant. Hij zal tijdens de oordeelsvormende 
vergadering een korte toelichting geven op dit gesprek.  
 
 
5. Diverse zaken rekenkamercommissie 

- Onderzoeken projectmatig werken en rekenkamerbrief programmabegroting  
John Verhoeven geeft aan dat beide onderzoeken door Kees van Rietschoten zijn gepresenteerd 
tijdens de introductieavond afgelopen maandag 11 juni.  
Met betrekking tot de brief over de programmabegroting geeft Ingrid van Beers aan dat er 
maandagochtend een overleg is hoe dit wordt opgepakt.  
Henk Gabriëls geeft aan dat hij er de voorkeur voor heeft om bij verbeteringen waar mogelijk aan te 
sluiten bij de systematiek in Oisterwijk en/of Hilvarenbeek. 
De griffier geeft aan dat door de gemeentesecretaris is aangegeven dat op basis van de brief van de 
rekenkamercommissie werk gemaakt gaat worden van de verbetering van de begroting. Naast de 
brief van de accountant vraagt ook het bestuursakkoord om verbeteringen. Onder andere om zo de 
sturing op de thema's duurzaamheid en dienstverlening mogelijk te maken. Deze thema's steken 
dwars door de begroting heen. Het lijkt niet logisch om dit aparte programma's te maken, en 
gevoelsmatig geef je deze thema's ook niet de juiste plek als het paragrafen worden.  
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De tijd om verbeteringen door te voeren is kort. Daarnaast geeft ook de rekenkamercommissie aan 
dat een groot deel van de begroting wordt gevoed vanuit beleidsnota's. Deze kunnen niet allemaal 
direct worden geactualiseerd, dat is waarschijnlijk een traject dat de komende vier jaar doorloopt.  
 

- Onderzoeksprogramma Rekenkamercommissie 
John Verhoeven licht toe dat de Rekenkamercommissie zijn onderzoeksprogramma maakt, onder 
andere op basis van onderwerpen die worden aangedragen door de raad. De rekenkamercommissie 
is onafhankelijk en maakt zelf zijn keuzes, maar sluit graag aan bij behoeften uit de raad.  
Monique van Brederode wijst op de jeugdzorg Hart van Brabant. 
 

- Voortgang onderzoek Wmo 
John Verhoeven geeft aan dat de gesprekken rond dit onderzoek op dit moment lopen. Het 
onderzoek wordt uitgevoerd door het bureau PBLQ. De verwachting is dat van dit onderzoek in de 
gemeenten Loon op Zand, Dongen en Goirle in het najaar resultaten komen. 
 

- Ontwikkelingen secretariaat Rekenkamercommissie 
John Verhoeven deelt mee dat de ambtelijke ondersteuning uit Dongen is gestopt. Op de griffies van 
de drie gemeenten was geen capaciteit beschikbaar om de vacature in te vullen. Daarom is het 
secretariaat ingevuld door inhuur van een externe, Tijmen Siermann - voorlopig voor een beperkte 
periode, om andere mogelijkheden te verkennen. De inhuur past binnen het budget.  
De griffier vult aan dat de Rekenkamercommissie zelf ook zoekt naar samenwerkingsmogelijkheden 
in de regio. Dat is o.a. met het oog op controle op de Gemeenschappelijke Regelingen (oa Jeugdzorg) 
geen vreemde gedachte. Samenwerking met Oisterwijk (hebben eigen Rekenkamercommissie 
waarover zij erg tevreden zijn) en Hilvarenbeek (wil vooralsnog geen Rekenkamercommissie 
instellen) is verkend, maar leidt niet tot stappen op de korte termijn.  
Ook is er een wetsvoorstel in consultatie dat Rekenkamercommissies beoogt te verbieden, en er 
Rekenkamers van wil maken. Dat heeft o.a. gevolgen voor de vorm waarin wordt samengewerkt 
(Gemeenschappelijke Regeling) en de verplichting in de toekomst dat medewerkers van de 
Rekenkamer niet in dienst mogen zijn bij college of raad van een deelnemende gemeente. 
 
 
6. Stukken ter kennisname 
Het audit-comité neemt kennis van de brief van de provincie over de begroting 2019. 
 
7. Rondvraag, wvttk 
Afgesproken wordt dat de rekenkamercommissie op woensdag om 16.00 uur blijft vergaderen. De 
griffier maakt een vergaderschema.  
 
De voorzitter sluit de bijeenkomst om 17.30 uur. 
 
Aldus vastgesteld in het audit comité  van de gemeente Goirle in haar vergadering van 13 juni 2018 
 
 
De voorzitter,     de griffier, 


