
                                                                                                                                               

           
MEMO 
 
Commissie van Onderzoek 
 
datum : 2 mei 2011 
aan : College, tkn ambtelijke organisatie 
van : Ton Kooiman 
onderwerp : Onderwerpen CvO Jaarrekening 2010 
 
 
Om de raad goed te kunnen adviseren over het vaststellen van de Jaarrekening 2010, 
verzoekt de Commissie van Onderzoek het college op de volgende onderwerpen in te gaan. 
 
Graag ontvangt de CvO uw reactie op het Verslag van bevinden voor de raad, over de 
uitkomsten van de controle van de jaarrekening 2010. 
 
Gaat het college een SMART geformuleerd actieplan opstellen voor de uitvoering van de 
aanbevelingen van de accountant inzake de bedrijfsvoering en organisatie ontwikkeling, 
zoals opgenomen onder punt 1.4 (pag. 3).  
 
Daarbij vraagt de CvO antwoord op de volgende concrete punten: 

• Op welke wijze denkt het college het voorspellende karakter van voorjaars- en met 
name de najaarsnota te verbeteren. 

• Wij verzoeken het college nog dit jaar het treasurystatuut te actualiseren. 
• Is het college bereid / in staat reeds over 2010 de doorbelasting op basis van 

nacalculatie te doen plaatsvinden. 
• Wanneer wordt het risicomanagement weer opgepakt. 

 

 

Voor zover mogelijk zal de commissie uw reacties meenemen in de brief aan het college, ter 
kennisneming aan de raad, welke op 31 mei door de Commissie zal worden opgesteld. 

Daarnaast zal de Commissie in haar brief nader ingaan op de voortgang bij volgende 
onderwerpen: 

- Verbeteren begrotings- en budgetbeheer; er zijn voldoende instrumenten en 
duidelijke richtlijnen, toch komt dit onderwerp telkenjare terug in het Verslag van 
bevindingen. De CvO wenst nu significante verbeteringen. 
 

- De Commissie geeft het college in overweging een relatie te leggen met bovenstaand 
punt én de in de Verordening ex artikel 213a Gemeentewet opgenomen periodiek 
onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college 
gevoerde bestuur van de gemeente. 

 

 

Deze onderwerpen willen wij met het college bespreken in oktober 2011. Ook u kunt ter 
gelegener tijd onderwerpen aandragen voor het oktober overleg,dat in het teken staat van de 
voortgang in de diverse processen.  
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