
                                  Regiogriffie

Concept-verslag vergadering Auditcommissie Drechtsteden 
22 september2021 via MS Teams

Aanwezig:
de heer P. Boudewijn voorzitter
de heer ir. C.W. Timmers lid namens de gemeenteraad van H.I. Ambacht
de heer J.G.S. van der Tak lid namens de gemeenteraad van Papendrecht
de heer C. van Werkhoven lid namens de gemeenteraad van Alblasserdam
de heer A.J. Flach portefeuillehouder Financiën Drechtsteden

mevrouw E. Boers regiogriffier Drechtsteden 
de heer J. van Dijk concern controller Drechtsteden 
de heer N. van Engelen BDO Audit & Assurance

Afwezig: 
de heer R.W. Philippo lid namens de gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam
mevrouw van M. van Eck lid namens de gemeenteraad van Dordrecht
de heer C. Ippel lid namens de gemeenteraad van Sliedrecht
de heer N. Van Mourik regiosecretaris Drechtsteden
de heer M. Steehouwer BDO Audit & Assurance 

1. Opening, mededelingen en vaststelling van de agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Aanwezig is de heer Van Engelen van BDO.  
Afwezig zijn o.a.de heren Phillipo en Van Mourik (vanwege een andere vergadering) en mevrouw Van Eck, 
van de overige afwezigen is geen bericht ontvangen. 
De agenda wordt vastgesteld. 

2. Vaststellen verslag van de vergadering van 23 juni 2021 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3.  Auditplan 
Neil licht het auditplan toe: refereert naar het afgelopen jaar, de hectiek en het vele werk; de samenwerking 
in de controle aanpak wijzigt niet, dat houden we vast. TOZO en TONK zullen ook weer spelen en we hopen 
snel te weten te komen wat de eisen zijn van de overheid. De omvang zal hopelijk iets minder zijn. Top 
aandachtspunt: rechtmatigheid en de wetswijziging. Transitie nieuwe GR is nog de vraag hoe het gaat 
verlopen voor BDO, de auditcommissie, hoe gaat dat eruitzien.

In het auditplan staat de volgorde van de rapportages, deze houden we aan voor zover dat mogelijk is. 
De mogelijkheid van een controleverklaring bij de splitsingsbalans is een goed Instrument om gedoe 
achteraf te voorkomen. De signalerende en adviserende rol zit erin voor zover nodig voor de jaarcontrole, 
maar als er extra onderzoek of advies nodig is dan is het aanvullend. 
Wethouder Flach licht toe dat hij het een goed auditplan vindt en dan juist ook het optionele. 

BDO waarschuwt dat bij de transitie mogelijk de rollen niet duidelijk afgebakend zijn. Zij kijken mee hoe het 
zich ontwikkelt. Zou mooi zijn als bij de interim-audit al aan de auditcommissie gerapporteerd kan worden.

Wethouder Flach stelt voor om een advies mee te geven over hoe de auditfunctie eruit moet komen te zien 
voor de controle over 2021 en voor de nieuwe GR-sociaal vanaf 2022. 
De controller van Dijk geeft aan dat de werkafspraken goed worden overlegd met BDO, dat loopt. Iedereen 
weet wat hij of zij moet doen. 

Besluit: De Auditcommissie brengt een positief advies uit aan de Drechtraad over het auditplan met de 
vermelding dat de optie van een controleverklaring bij de splitsing van de balans aan te bevelen is. Wat de 
overige optie betreft op blz. 11 laat de Auditcommissie dit over aan het bestuur om te beoordelen of van 
deze mogelijkheid gebruik gemaakt wordt.



4.  Controle protocol 2021 

Er zijn aanvullingen in de regelgeving en enkele nieuwe beleidsdocumenten, deze zijn in het protocol 
verwerkt. Iedereen kan zich in het stuk vinden.
Besluit: De Auditcommissie brengt een positief advies uit aan de Drechtraad.

5. Evaluatie Controle 2020
Er staan geen verrassingen in, duidelijk stuk. Akkoord.

6. Vervolgafspraken
De volgende laatste reguliere vergadering is gepland op woensdag 17 november 2021
De management letter zal op de agenda komen te staan en de  Interimcontrole.
De opvolging van de auditfunctie is een aandachtspunt. 
De heer Flach mailt de voorzitter een stuk over hoe de auditfunctie bij de GR DGJ is geregeld Voorzitter en 
controller maken een notitie over het vervolg voor de invulling van de audit functie voor de controle 2021 en 
de GR Sociaal en mailen dit rond. Zodra iedereen akkoord is kan de notitie naar de regiosecretaris.

7.  Rondvraag en sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.


