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Geachte heer/mevrouw, Ivaaaŵ \o\y
Hierbij vragen wij uw aandacht voor de bijgevoegde motie van de gemeenteraad van Veenendaal met 
het onderwerp ‘Géén dubbel werk accountants’. De gemeenteraad van Veenendaal heeft de intentie 
door middel van verzending van de motie bij de VNG en de Nederlandse Beroepsorganisatie voor 
Accountants (NBA) deze problematiek te agenderen teneinde aan deze verspilling van 
overheidsgelden een einde te maken. De motie is door de raad aangenomen met 30 stemmen voor en 
2 stemmen tegen.

Met vriéndelijke groei 
namens de caaďváfl'

Mevrouw drs. F.A. van Hooijdonk, 
Griffier

Bijlage : motie Handhaven mogelijkheid keuze voor rekenkamerfunctie
Afschrift aan : Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants
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VAN DE FRACTIE SGP GROENLINKS PVDA CHRISTENUNIE CDA (ļįĽ

Onderwerp: Géén dubbel werk accountants

De raad van de gemeente Veenendaal in vergadering bijeen d.d. 23 februari 2017

Agendapunt: ..

De Raad,

Overwegende dat:

1. de werkzaamheden van de gemeentelijke accountant zich uitstrekt tot verbonden partijen 
waarvan de jaarrekening in de jaarrekening van de gemeente geconsolideerd wordt;

2. deze verbonden partijen zelf ook met voldoende waarborgen omklede accountantscontroles op de 
financiële gegevens en bestedingen hebben;

3. de accountant van een gemeente de verplichting heeft om de werkzaamheden die een accountant 
van een verbonden partij, waarvan de jaarrekening in de jaarrekening van de gemeente wordt 
geconsolideerd, heeft gedaan ook te controleren;

4. daardoor controle op controle plaatsvindt, gebaseerd op dezelfde uitgangspunten, hetgeen uit 
oogpunt van efficiency en doelmatigheid niet wenselijk is en vertraging in de controle oplevert;

5. gemeenteraden in meerdere gemeenten inmiddels een motie hebben aangenomen met een 
verzoek van gelijke strekking ais hieronder geformuleerd;

6. gemeenteraden de vrijheid en bevoegdheid houden om zelf aanvullende controles te laten 
uitvoeren.

Verzoekt de griffier om:

Door middel van verzending van de motie bij de VNG en de Nederlandse Beroepsorganisatie voor 
Accountants (NBA) deze problematiek te agenderen teneinde aan deze verspilling van 
overheidsgelden een einde te maken.
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