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Geacht college,
De gemeenteraad heeft op 4 juni 2018 het Beleidskader Verbonden partijen vastgesteld, met daarbij de
toezegging dat nadere werkafspraken worden vastgelegd. Deze werkafspraken worden voorbereid door de
Auditcommissie en vastgesteld in de gemeenteraad als onderdeel van het Beleidskader Verbonden
partijen.
Op 10 juli 2018 heeft u een voorzet voor de nadere werkafspraken aangeboden aan de Auditcommissie.
De Auditcommissie heeft deze voorzet besproken in haar vergaderingen van 24 september en 6 december
2018. In deze brief treft u de opvattingen van de Auditcommissie aan.
De Auditcommissie is van mening dat de door u voorgestelde werkafspraken onvoldoende tegemoet
komen aan de door de raad gewenste informatievoorziening en geen verbetering is ten opzichte van de
informatievoorziening in de vorige bestuursperiode. De voorgestelde afspraken zijn té vrijblijvend qua
vorm, inhoud en periodiciteit. Vanzelfsprekend mag de raad er vanuit gaan dat u een goede invulling geeft
aan de actieve en passieve informatieplicht, maar daarnaast acht de Auditcommissie het wenselijk dat de
raad over bepaalde verbonden partijen op vaste momenten kan beschikken over schriftelijke informatie dat
is afgestemd op de informatiebehoefte van de raad.
De raad bepaalt de gewenste informatievoorziening door in de werkafspraken concreet aan te geven
welke informatie minimaal wanneer en in welke vorm verlangd wordt van het college. Hierbij gaat de
voorkeur uit naar werkafspraken voor de gehele bestuursperiode, met de toevoeging dat aanvullend
maatwerk mogelijk moet zijn als een situatie daartoe aanleiding geeft.
U heeft aangegeven geen voorstander te zijn van schriftelijke rapportages zoals dat in voorgaande jaren
gebruikelijk was, maar in plaats daarvan presentaties in de commissie te laten houden door de
portefeuillehouder Financiën.
De Auditcommissie ziet wel degelijk de meerwaarde van schriftelijke rapportages. Voorafgaand aan de
behandeling in de commissievergadering kunnen fracties zich beter voorbereiden aan de hand van tevoren
schriftelijk gedeelde informatie. Door afspraken te maken over de inhoud van de rapportages is beter
geborgd dat de informatie is afgestemd op de behoefte van de raad. In de commissievergadering kunnen
de rapportages worden toegelicht door de portefeuillehouder Financiën en/of vertegenwoordigers van de
verbonden partijen (in overleg met de raad). De schriftelijke rapportage hebben voorts een waarde als
naslagwerk in het kader van de controlerende rol van de raad.
U stelt voor in 2019 nadere aandacht te besteden aan de Port of Den Helder en Baggerbeheer.
De Auditcommissie is van mening dat de raad in deze bestuursperiode goed ge·1nformeerd dient te worden
over alle privaatrechtelijke verbonden partijen waarin de gemeente 49% of meer aandeelhouder is.
De werkafspraken hebben betrekking op de volgende verbonden partijen: de Port of Den Helder,
Willemsoord, de Luchthaven, Zeestad en Baggerbeheer.
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De periodieke informatie dient meer te worden afgestemd op de positie van de gemeente als medeeigenaar van de verbonden partij en minder op rol van opdrachtgever van te leveren producten.
De productinformatie wordt betrokken bij de reguliere planning en control-instrumenten (waaronder de
reguliere bestaande tussenrapportages).
Jaarlijks in maart is behoefte aan informatie die van belang is voor de jaarrekening van de gemeente
en de kadernota. Daarbij wordt gedacht aan voorlopige jaarcijfers, financiële positie, risico's,
weerstandsvermogen, belangrijke ontwikkelingen, etc. Dat mag ook op basis van conceptjaarstukken zijn (onder voorbehoud van controle door de accountant en vaststelling door de
Algemene vergadering van Aandeelhouders). De informatie kan dan nog worden verwerkt de
paragraaf Verbonden partijen van de jaarrekening.
Jaarlijks in september is nadere informatie gewenst die van belang is voor de behandeling van de
tussenrapportage en de gemeentebegroting. Daarbij kan worden gedacht aan winstwaarschuwingen,
een doorkijk naar het volgende jaar, relevante trends, financiële meerjaren-prognoses en dergelijke.
Gelet op onze eigen planning voor de Planning & Control-producten is het wenselijk uiterlijk 15 maart
en uiterlijk 15 september te kunnen beschikken over de schriftelijke rapportages. Deze data zijn in de
vorige bestuursperioden ook gehanteerd. Behandeling van de rapportages over de verbonden
partijen kan dan jaarlijks in april en oktober in afzonderlijke vergaderingen van de commissie Bestuur
en Middelen plaatsvinden.
Gelet op de afspraak die is gemaakt bij het vaststellen van het Beleidskader Verbonden partijen en
het hiervoor gestelde, is de Auditcommissie voornemens de raad in het eerste kwartaal van 2019
een voorstel te doen in de lijn van het vorenstaande. Als de raad de werkafspraken maart 2019
vaststelt, verwacht de Auditcommissie dat de werkafspraken met ingang van het tweede halfjaar van
2019 kunnen worden geëffectueerd.
De Auditcommissie heeft de portefeuillehouder Financiën in haar vergadering van 6 december 2018
verzocht te bevorderen dat de informatievoorziening over de privaatrechtelijke verbonden partijen in
het eerste halfjaar van 2019 zoveel mogelijk tegemoet komt aan de informatiebehoefte van de raad.
Omdat de opvattingen van de Auditcommissie in belangrijke mate afwijken van uw voorzet voor de
werkafspraken, stellen wij u hierbij in de gelegenheid te reageren op het vorenstaande.
Graag zien wij uw reactie uiterlijk 31 januari 2019 tegemoet.

Hoogachtend,
de Auditcommissie,
namens deze,

