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Het terugtrekken van het plan “Van Afval Naar Grondstof” en invoeren PMD
container, door portefeuillehouder Bosman tijdens de raadsvergadering van 18
september jl. is helaas geen op zichzelf staand incident. Aanbestedingen maakt
onderdeel uit van het inkoopbeleid hetgeen valt onder de verantwoordelijkheid van
portefeuillehouder Van Oostrum. Jaar in jaar uit maakt de accountant in
Managementletters en verslagen opmerkingen over het niet op orde zijn van dit
onderwerp. De opmerkingen zijn ieder jaar min of meer gelijk van aard: het ontbreken
van controls in het proces van aanbesteding. Dossiervorming ten aanzien van
aanbestedingen die aan de summiere kant is, dan wel soms geheel ontbreek. De
impact voor de interne beheersing wordt door de accountant als hoog gekwalificeerd.
Ondanks deze bevindingen wordt de situatie elk jaar slechter i.p.v. beter, met het
debacle rond het “afval plan” als nieuw dieptepunt.
Op de besluitenlijst van 20 maart 2018 lezen wij het volgende:
Reactie op management letter van onze accountant
Portefeuillehouder J.H.A. van Oostrum
Besluit
1. Kennis nemen van de Management Letter 2017
2. De organisatie opdragen aan de slag te gaan met de aanbevelingen van de
accountant.
3. De samenvatting van de Management Letter toesturen aan de gemeenteraad.
Op 22 maart ontvangt de raad een brief waarin het college meldt dat de voortgang
van het uitvoeren van de aanbevelingen van de accountant wordt bewaakt door de
ambtelijke werkgroep bedrijfsbeheersing.
D66 heeft gelet het vorenstaande de navolgende vragen.
Vraag:
– Hoe is het mogelijk dat er op dit terrein ondanks herhaalde waarschuwingen door de
accountant geen verbetering en actie zichtbaar zijn?
Antwoord:
Vraag:
- Kunt u ons informeren hoe de stand van zaken is m.b.t. alle door de accountant
gedane adviezen en aanbevelingen?

Antwoord:

Toelichting:
1. Schriftelijke vragen worden kort en duidelijk geformuleerd.
2. Het antwoord volgt binnen 14 dagen nadat ze zijn ingediend bij de
griffie.

