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Onderwerp:
Motie raad De Marren over " ntrole op controle" door

accountants in geval van verbonden partiien.

Geachte VNG,

Hierbij vragen wij uw aandacht voor de bijgevoegde motie van de raad van De Fryske Marren over

"controle op controle" door accountants in geval van verbonden partijen. De motie is door onze raad met

algemene stemmen aangenomen in de op 6 juli 2016 gehouden raadvergadering. Namens de raad

verzoeken wij u het in de motie aan de orde gestelde onderwerp te agenderen in uw vergadering.

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Jelle Lemstra via telefoonnummer 1405 L4 of via e-

mail: info@defrvskemarren.nl. Wilt u in uw contact met de gemeente het eventuele zaaknummer

vermelden?

Met vriendelijke groet,

rgemeester en wethouders va

de secretaris,
L.Maarle1rñ
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MOTTE

Onderwerp : jaarrekening en jaarverslag

De raad van de gemeente De Fryske Marren in vergadering bijeen d'd' 29 juni 2016 en

6 juli 2076;

gehoord de beraadslagingen;

gezien de jaarrel<ening en het jaarverslag;

overwegende:
. dat de jaarrekening wordt voorzien van accountantsverklaringen;

" dat de werkzaamheden van de gemeentelijke accountantzich ook uitstrekken tot
verbonden (overheids-)partijen ;

. dat ook deze verbonden partijen reeds met voldoende waarborgen omklede
accountantscontrole hebben op de financiële gegevens en de bestedingen;

" dat blijkens het gesprek van de auditcommissie met de accountant, de accountant
heeft ñaar zijn zegg'en de verplichting heeft om de werkzaamheden, die de

accountant van eén verbonden (overheids-) partij heeft gedaan, nogmaals te
controleren;

n dat daardoor controle op controle plaatsvindt, gebaseerd op de zelfde
uitgangspunten, hetgeen uit oogpunt van efficiency en doelmatigheid niet wenselijk
is;

verzoekt het college:
door middel van verzending van deze motie aan alle gemeenten in Nederland, de VNG,

de Tweede Kamer de Nederlandse Orde van Accountants en alle andere relevante
beroepsgroepen.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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