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Verslag van de openbare vergadering van de 
raadsvoorbereidende commissie 1, gehouden  
op donderdag 1 juni 2006 in het Gemeentehuis. 
 
Aanwezig:  
De heer W. Onderdelinden (voorzitter),  
Op de fractie van Lokaal Sociaal na zijn alle fracties vertegenwoordigd. 
Wethouders: mevr. H. van den Berg en dhr. P. de Koning. 
Ambtenaren: dhr. P. Bakker 
J.G. van Straalen, griffier 
 
1. Opening 
De heer Onderdelinden opent de vergadering en heet iedereen welkom. Aangezien er nog geen vaste 
voorzitter is benoemd, is hem als 2e plv. raadsvoorzitter gevraagd deze vergadering voor te zitten. 
 
2. Mededelingen  
Geen. 
 
3. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld  
Geen insprekers. 
 
4. Verslag vergadering gezamenlijke commissies op 11 mei 2006 
Ten aanzien van agendapunt 7. Herziening verordening begraafplaatsen merkt de griffier ter 
verduidelijking op dat de oude graven op Rusthof (van vóór 1999) volgens uitspraak van het college 
niet geruimd zullen worden, ongeacht welk type graf het betreft en ongeacht of het onderhoud is 
afgekocht. Van aan de gemeente vervallen graven op Rusthof zal de grafbedekking door de 
gemeente worden behouden als deze een historische waarde heeft. 
Het verslag wordt vastgesteld. 
 
5. Rapport van bevindingen accountant 
De heer D. Vermaas van Deloitte geeft aan de hand van een powerpointpresentatie een toelichting 
(de griffie zal de presentatie per mail verspreiden). 
 
Ten aanzien van de interne organisatie merkt de accountant op dat deze volgens de minister in 2006 
aan de rechtmatigheidstoets moet voldoen. Of de minister hieraan vast zal houden, weet dhr. 
Vermaas niet. 
De accountant vraagt aandacht voor de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen, waarbij de link met 
beheersplannen niet aanwezig is. Tevens vraagt hij aandacht voor het gemis van de onderdelen 
haven, beschoeiing en singels. Hij geeft zijn complimenten t.a.v. de paragraaf verbonden partijen. Hij 
adviseert de grondexploitaties te actualiseren. Hij waarschuwt voor een korting die er aan zit te komen 
in de Algemene uitkering, vanwege het tekort dat het rijk heeft t.a.v. het BTW-compensatiefonds. De 
heer Bakker laat weten dat volgens de nu bekende gegevens dit ongeveer 3 ton zal zijn. 
 
N.a.v. een vraag over de grondexploitatie en bijzondere projecten (blz. 17 e.v. rapport) merkt de 
wethouder op dat de actualisering van de kostprijscalculaties nu al in uitvoering is of volgend jaar 
wordt opgepakt. 
 
De commissie vraagt zich af hoe door raad of commissie gevolgd kan worden wat het college met de 
adviezen van de accountant heeft gedaan. De accountant laat weten dat hij dit in de 
managementletters blijft volgen. Volgens dhr. Plaisier zou de raad dit kunnen blijven volgen als 
hierover melding wordt gedaan in de programmamonitor. 
De voorzitter verzoekt het college hier nog eens over te denken en op terug te komen. 
 
Dhr. Plaisier geeft aan het wenselijk te vinden dat de raad nog eens alleen met de accountant spreekt. 
Hij verneemt graag nog eens of de andere leden deze wens delen. De voorzitter merkt op dat de raad 
zijn eigen agenda bepaalt. 
 
Naar aanleiding van een verzoek zegt de wethouder toe dat de raad vóór de raadsvergadering per 
mail het door het college behandelde overzicht actiepunten accountantscontrole rekening 2005 zal 
ontvangen(is gebeurd). 
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Ten aanzien van de integriteit vraagt dhr. Plaisier wanneer het college de raad een voorstel zal doen 
voor de gedragscode voor wethouders en de burgemeester. De raad heeft voor de raadsleden al een 
gedragscode vastgesteld. De wethouder zal hier op terugkomen. 
  
De commissie acht het stuk gereed VOOR DEBAT in de raad. 
 
6. Programmarekening 2005 
 
De wethouder en dhr. Bakker beantwoorden de diverse vragen. 
 
De commissie acht het stuk gereed VOOR DEBAT in de raad. 
 
7. Programmamonitor juni 2006 
 
De wethouder zegt toe nog antwoord te zullen geven op de vragen over het afschaffen van het 
afzonderlijk milieuprogramma en blz. 12 de leges voor reisdocumenten (is inmiddels gebeurd). 
 
Wethouder Van den Berg merkt op dat t.a.v. de op te stellen Nota Lokaal arbeidsmarktbeleid de raad 
een startnotitie zal worden voorgelegd. Hieraan wordt begonnen in oktober. 
 
N.a.v. een opmerking van dhr. Plaisier geeft de wethouder toe dat het meevallende dividend van 
Eneco van groot belang is geweest voor het resultaat van de monitor. 
 
De commissie acht het stuk gereed VOOR DEBAT in de raad. 
 
8. Rondvraag 
 
Bij uitzondering staat de voorzitter één vraag toe aan de wethouder. N.a.v. die vraag deelt de 
wethouder mee dat in de 3e monitor nadere berichten volgen over de resultaten verkoop AVR-
aandelen. Duidelijkheid is er nu nog niet omdat nog een aantal risico’s moet worden ingeschat. 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur. 
 
Aldus vastgesteld, in de vergadering van ……………………. 
De griffier,   de voorzitter, 
 
 
 
 

LIJST VAN TOEZEGGINGEN COMMISSIE 1 
Vanaf d.d. 01-06-2006 

 
Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren 

door 
Streefdatum 
behandeling 

1. 01-06-06     
      

 
 

LIJST MET ACTIE EN AANDACHTSPUNTEN 
 

Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren 
door 

Streefdatum 
behandeling 

1. 01-06-06 Rekening/Integriteit Voorstel college aan raad over gedragscode voor 
wethouders en burgemeester 

De Koning 
 
 

 
 

2. 01-06-06 Gesprek raad en 
accountant 

Nagaan of de raad de wens heeft een keer met 
de accountant te praten 

Voorzitter 
 
 

 

3. 01-06-06 Adviezen 
accountant 

Hoe is de uitvoering door het college te 
controleren 

Cie/De 
Koning 

 

 


