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MOTIE
Raadsvergadering:.27 f|ebruari 2017 
Onderwerp: Doelmatigheid accountantscontroles 
Agendapunt': Vreemd aan de agenda
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De gëmeerÿeraacj van Drechterland, in vergadering bijeen op 27 februari 2017;

Overwegende dat:
* wij kennis hebben genomen van de accountantscontrole van het afgelopen jaar;
* de werkzaamheden van de gemeentelijke accountant zich uitstrekken tot de 

verbonden partijen.
* verbonden partijen zelf ook met voldoende waarborgen omklede accountants

controles op de financiële gegevens en bestedingen hebben;
* de accountant van de gemeente de verplichting heeft om de werkzaamheden die een 

accountant van een verbonden partij heeft gedaan, te controleren;
» dat daardoor controle op controle plaatsvindt, gebaseerd op dezelfde uitgangs

punten, hetgeen uit het oogpunt van effectiviteit en doelmatigheid niet wenselijk is en 
vertraging in de controle oplevert,

« dat de gemeenteraad van Zoetermeer in de raad van november 2016 een motie 
vaststelde met een verzoek van gelijke strekking als hieronder geformuleerd,

het college van b. en w. deze motie onder de aandacht te brengen van de VNG, de Tweede 
Kamer, de Nederlandse Orde van Accountants en aan alle andere relevante beroeps
groepen en deze problematiek ( dubbel werk accountantscontrole) 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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