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Geachte heer/mevrouw,

Hierbij vragen wij uw aandacht voor de bijgevoegde motie van de gemeenteraad van 
Sittard-Geleen over "controle op controle" door accountants in geval van verbonden 
partijen. De motie is door onze raad met algemene stemmen aangenomen in de op 20 
april 2017 gehouden raadsvergadering. Namens de raad verzoeken wij u het in de motie 
aan de orde gestelde onderwerp te agenderen binnen uw organisatie.

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met dhr. A.Huijsmans concern- 
adviseur Controlling van onze gemeente. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 046 
4778024 of via het e-mailadres ton.huijsmans@sittard-geleen.nl.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen,

mr. J.vyíC^Aalders MCCC, 
gemeentesecretaris a.i.
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Motie vreemd aan de orde van de dag

Geen dubbel werk accountants

De raad van de gemeente Sittard-Geleen in vergadering bijeen op 20 april 2017,

Overwegende:
» dat de werkzaamheden van de gemeentelijke accountant zich uitstrekken tot de verbonden partijen;

» dat verbonden partijen zelf ook met voldoende waarborgen omklede accountantscontroles op de 
financiële gegevens en bestedingen hebben;

* dat de accountant van een 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 uitgangspunten, hetgeen uit 
oogpunt van efficiency en doelmatigheid niet wenselijk is en vertraging in de controle oplevert;

« Dat meerdere gemeenten een motie van gelijke strekking hebben aangenomen en de 
auditcommissie de raad adviseert dit voorbeeld te volgen.

Verzoekt het college:
Door middel van verzending van deze motie aan de VNG en de Nederlandse Orde van Accountants deze 
problematiek te agenderen teneinde aan deze verspilling van overheidsgelden een einde te maken,

En gaat over tot de orde van de dag,

20 april 2017
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