
From: Informatiecentrum VNG
Sent: woensdag 16 november 2016 10:26:32
To: documentmanagement vng
Cc:
Subject: FW: motie ter kennisgeving binnen uw organisatie brengen
Attachments: Motie inzake onwenselijkheid van dubbele accountscontroles bij Verbonden (overheids) Partijen.pdf 

Van: Rina Veldhuizen [mailto:r.veldhuizen@bergeijk.nl] 
Verzonden: woensdag 16 november 2016 10:13
Aan: Informatiecentrum VNG
Onderwerp: motie ter kennisgeving binnen uw organisatie brengen

Geachte,

Hierbij vragen wij uw aandacht voor de bijgevoegde motie van de fractie van Raadslid Frank Smit, gemeenteraad Bergeijk, inzake de 

motie van de gemeente Fryske Marren inzake de onwenselijkheid van dubbele accountantscontroles bij Verbonden (-overheids) Partijen.

De motie is door onze raad met algemene stemmen aangenomen in de raadsvergadering van donderdag 3 november. Namens de raad 

verzoeken wij u het in de motie aan de orde gestelde onderwerp onder de aandacht te brengen binnen uw organisatie.

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Hanneke van Dongen-Hermans, griffier van onze gemeente, via telefoonnummer 

0497 – 551 450 of via griffie@bergeijk.nl

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van gemeente Bergeijk

de secretaris,                                       de burgemeester,

W. Wouters                                          A. Callewaert - de Groot

Met vriendelijke groet,

Bestuurssecretariaat

Gemeente Bergeijk       

Op dit bericht is een disclaimer van toepassing. De volledige tekst vindt u op:

http://www.kempengemeenten.nl/maildisclaimer
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gemeenteraad Bergeijk

Motie vreemd aan de orde van de dag, conform artikel 29 Reglement van Orde
met het onderwerp:

- motie van de gemeente Fryske Marren inzake de onwenselijkheid van dubbele
accountantscontroles bij Verbonden (-overheids) Paftijen

De raad van de gemeente Bergeijk, in vergadering bijeen op donderdag 3
november 20L6,

- heeft kennis genomen van de op 6 juli 2At6 unaniem aangenomen motie in de
gemeente Fryske Marren over de door hen geconstateerde dubbele
accountantscontrole van de jaarrekeningen van Gemeenschappelijke Regelingen;

Overweegt dat:

-de gemeentelijke jaarrekening wordt voorzien van accountantsverklaringen;

-dat de werkzaamheden van de gemeentelijke accountant zich ook uitstrekken
tot Verbonden (-overheids) Partijen ;

-dat ook deze verbonden part¡jen reeds met voldoende waarborgen omklede
accountantscontrole hebben op de financiële gegevens en de bestedingen;

-dat wethouder Van Hulsel desgevraagd bevestigd heeft dat de huisaccountant
de verplichting heefr om de werkzaamheden, die de accountant van een
verbonden (-overheids) Partij heeft gedaan nogmaals te controleren;

-dat daardoor controle op controle plaats vindt, gebaseerd op dezelfde
uitgangspunten, hetgeen uit een oogpunt van efficiency en doelmatigheid niet
wenselijk is;

Verzoekt het college:

Door verzending van deze motie aan de VNG, de Tweede Kamer, de Nederlandse
orde van Accountants, de huisaccountant en de Kempencommissie deze
problematiek te agenderen teneinde aan deze verspilling van overheidsgelden
een einde te maken;

En gaat over tot de orde van de dag.
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