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Etten-Leur, 5 oktober 2009

Geachte heer Verhoef,

Tijdens onze vergadering van 14 juli 2009 hebben wij kennis genomen van uw brief í 1 juni
2009. WU hebben vastgesteld dat uw brief geen nieuwe informatie oplevert ten opzichte van
de eerdere brieven, d.d. 16 mei 2008 en 19 februari 2008 die wij van u hebben ontvangen.

Wij hebben, conform uw advies, ook uw website bekeken en stellen vast dat de brief die u
van ons audit committee heeft ontvangen bij u vragen oproept. In de "Controleverordening
gemeente Etten-Leur" is in artikel 4 lid 3 het volgende bepaald:
"Ter bevordering van een efficiënte en doeltreffende accountantscontrole vindt periodiek (af-
stemmings-)overleg plaats tussen de accountant en (een vertegenwoordiger uit) de raad,
(een vertegenwoord iger van) de rekenkamer(functie), de portefeuillehouder financiën, de
algemeen directeur, de gemeentecontroller, het hooÍd financiën en administratie en de
raadsgriffier."

Bij besluit van 5 november 2007 heeft onze raad aan het audit committee de volgende taken
toegekend:
. Het houden van toezicht op de jaarrekening en de interne (begrotings)beheersing (perio-

dieke rapportages) van de gemeente;
o Het adviseren van de gemeenteraad over de reikwijdte van de accountantscontrole en

-rapportage;
o Het adviseren van de gemeenteraad over het wel of niet vaststellen van de jaarrekening

(op technische gronden);
. Het doen van aanbevelingen voor de benoeming van de externe accountant en aanbeve-

lingen door over een daartoe passend budget;
. Het afstemmen van de bijzondere onderzoeken voor de gemeenteraad op de acmun-

tantscontrole, de onderzoeken ex artikel 213a van de Gemeentewet (ondezoeken door
het college naar doeltreffendheid en doelmatigheid) en de onderzoeken door de reken-
kamercommissie.

Ten aanzien van de drie eerstgenoemde taken merken wij op dat het audit committee fun-
geert als de 'ogen en oren' van de gemeenteaad. Het audit committee houdt toezicht op de
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organisatie van het financiëte beheerende verbetering van de bedrijfsv*r,rnEJIE*||,fl leUn
lege. Vervolgens adviseert het audit commÍttee de gemeenteraad. Het audit committee H
neemt dus de controlerende taak van de gemeenteraad niet over. Het audit committee zorgt
er alleen voor dat de gemeenteraad de controlerende taak op bepaalde terreinen beter kan
uitvoeren. Ook hechten wij eraan op te merken dat het audit committee op een a-politieke
manier moet kijken hoe transparant de financiële en beleidsinhouderle sturing en veran!
woording aan de gemeenteraad is. Ook kijkt het audit committee niet alleen naarfinanciële
aspecten maar ook naar de risico's in de bedrijfsvoering en de risico's in de omgeving van de
gemeenten.

Het audit committee heeft de volgende samenstelling:
. Leden; 3 raads- en/of burgerleden
. Adviseur: portefeuillehouderFinanciën
. Adviseur: lid van de directie
o Adviseur: accountant
. Adviseur: Griffier
. Op uitnodiqinq: voorzitter rekenkamer voor afstemming ondezoeken aan hand van jaar-

pran
. Op uitnodiqinq: ambtelijke vertegenwoord ig ing met inhoudelijke vakkennis
o Verslaqleqqinq: griffie

Ten aanzien van de reserves stellen wij vast dat transparant in onze jaarrekening is na te
gaan welke dotaties aan en onttrekkingen uit de reserves in een boekjaar plaatsvinden. Eén
en ander conform een door onze raad vastgesteld beleidskader op het gebied van reserves
en voorzieningen. Ook stellen wij inmiddels jaarlijks een nota reserves en voozieningen vast
waarin transparant de hoogte van de reserves en voorzieningen wordt weergegeven en
waarin ook is aangegeven waarvoor reseryes en voozieningen in de toekomst benodigd
zijn.

Indien u in de toekomst specifiek op Etten-Leur toegesneden aanvullende aanbevelingen
hebt op basis waarvan wij ons jaarverslag en onze jaarrekening kunnen verbeteren zullen wij
deze uiteraard beoordelen en indien nodig verwerken. Indien u in de toekomst brieven aan
ons zendt die geen nieuwe inzichten bieden, gaan wij er van uit dat deze reeds met deze
brieÍ beantwoord zijn.

Hoogachtend,
De gemeenteraad van Etten-Leur,
De griffier, De voorzitter, \

van Rijnbach-de Groot.
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