
gemeente

Aa*en Hunze

Verenging Nederlandse Gemeenten 
Postbus 30435 
2500 GK DEN HAAG

Nummer:
Ip&qoO^o
Ontvangstdatum:

\Lţ apíol t-oH-
Onderwerp Motie gemeenteraad Aa en Hunze

No.
Bijlagen

175947 Behandeld door
1 Doorkiesnummer

W.van Leur 
(0592) 26 78 06

Postadres
Postbus 93 
9460 AB Gieten

Bezoekadres
Spiekersteeg 1, Gieten 
Tel.: 14 0592 
www.aaenhunze.nl 
gemeente@aaenhunze.nl

Volg ons op
SP twitter.com/aaenhunze 
O facebook.com/aaenhunze

VERZONDEN 06 APR 2017

Gieten, 5 april 2017

Uw brief van 
Uw kenmerk

Geachte heer/mevrouw,

In zijn vergadering van 30 maart jl., heeft de gemeenteraad van de gemeente Aa en Hunze, 
bijgevoegde motie aangenomen. In deze motie wordt de systematiek van de herhaalde controle bij 
de Verbonden partijen door de accountants ter discussie gesteld. Met deze motie wil de 
gemeenteraad bereiken dat er een eind gemaakt wordt aan de verspilling van overheidsgelden.
De gemeenteraad verzoekt uw organisatie aandacht te hebben voor de geconstateerde doublures in 
werkzaamheden en de motie binnen uw organisatie te agenderen voor bespreking.
De gemeenteraad stelt het op prijs om over de uitkomsten van deze bespreking geïnformeerd te 
worden.

Het college van de gemeente Ąa en Hunze,

dre. J. Th-Hoekema
burgemeester
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Motie vreemd aan de orde van de dag 
Controle op controle

De gemeenteraad van de gemeente Aa en Hunze, in vergadering bijeen op 30 maart 2017

overwegende:
- dat de jaarrekening wordt voorzien van accountantsverklaringen;
- dat de werkzaamheden van de gemeentelijke accountant zich 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 naar 

zijn zeggen de verplichting heeft om de werkzaamheden, die de accountant van een 
verbonden (overheids-) partij heeft gedaan, nogmaals te controleren;

- 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 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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