Besluitenlijst Commissie Planning & Control Voorschoten
Datum

22-05-2019

Tijd

19:30 - 22:30

Locatie

Raadzaal Voorschoten

Voorzitter

Dhr. M.P.A. van Oostrum

Toelichting

1

Opening en mededelingen
Besluit
Geen bijzonderheden.

2

Besluitenlijst vorige vergadering
Besluit
Deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

3

Ingekomen stukken / informatie
Besluit
Er is geen ingekomen informatie.

4

Korte presentatie jaarrekening door afdeling financien
Afdeling financiën geeft een toelichting over de belangrijkste conclusies uit de
jaarrekening
Besluit
De afdeling financiën geeft een korte presentatie met een aandachtspunten in de
jaarrekening. In de presentatie is de beantwoording van een aantal technische
vragen meegenomen. Aan het einde worden alle technische vragen los beantwoord.
Het verzoek van de PvdA (vraag 1.3) voor een aanvullende tabel wordt niet door de
commissie gesteund. Er worden nog enkele aanvullende vragen gesteld en
beantwoord. Geconcludeerd wordt dat alle technische vragen hiermee afgedaan zijn.
De overige vragen, van meer politiek inhoudelijke aard, worden schriftelijk
beantwoord voor de commissie B&B op 6 juni as.

5

Toelichting door accountant
De commissie P&C heeft vorig jaar de wens geuit om, mede in het kader van het
afgesproken leertraject naar aanleiding van het RKC rapport over de financiën, een
toelichting van de accountant te krijgen met tips en aandachtspunten voor het lezen
en beoordelen van de jaarrekening. De accountant is bereid gevonden deze
toelichting te geven. Daarbij is gebruik gemaakt van de vragen die tevoren zijn
aangeleverd.
Besluit
De accountant schetst zijn beeld van de jaarrekening en de financiële situatie van
Voorschoten. Hij geeft aan dat het controleverslag er nog niet is, omdat gewacht
wordt op gegevens van derden (H10). Hij geeft aan dat de financiële situatie van
Voorschoten niet zo slecht is, maar dat het wel verstandig is rustig aan te doen ('pas
op de plaats'). Er zijn ontwikkelingen die wel de aandacht vragen zoals de jeugdzorg
en de toekomst in de Leidse regio en de WODV. Ook adviseert de accountant goed
onderscheid te maken tussen dekking en financiering en adviseert hij de raad om bij

raadsvoorstellen aan het college te vragen inzicht te geven in de invloed van de
besluiten op de kengetallen. De PvdA vraagt naar de mening van de accountant over
de vordering op het zwembad van €974.000,- die niet in de jaarrekening is
opgenomen. Hierop kan de accountant geen antwoord geven. Het college zal hierop
terugkomen in de commissie B&B. (toezegging)
6

Onderzoek jaarrekening Voorschoten 2018
Zie bijgaand procesvoorstel voor de behandeling van dit agendapunt.
Besluit
De meerderheid van de commissie oordeelt dat de kwaliteit van de jaarrekening
goed is en adviseert de commissie B&B en de raad dat het stuk geschikt is voor
politiek, inhoudelijke behandeling. Er is wel enige zorg dat de verklaring van de
accountant niet op tijd is voordat de raad besluit over de jaarrekening kan nemen.
Hiervoor zal aandacht zijn. ONS heeft nog de vraag in hoeverre de jaarrekening laat
zien of de doelen behaald zijn. PvdA zegt nog niet te kunnen instemmen met het
voorleggen van de jaarrekening aan de commissie B&B en raad zolang er geen
duidelijkheid is over de vordering op het zwembad.

6.1

Technische vragen

7

Voorstel wijze van aanbesteding accountantsdiensten 2020 en verder
Zie de bijlage.
Besluit
De commissie gaat akkoord met de aanpak en heeft geen aanvullende wensen voor
het programma van eisen. De griffie zal samen met de concerncontroller het proces
opstarten en hierover terugkoppelen.

8

Rondvraag
Dit agendapunt is bedoeld voor vragen over actuele bestuurlijk-inhoudelijke zaken.
Onderwerpen voor dit agendapunt moeten 24 uur tevoren worden aangemeld bij de
griffie. De rondvraag is bedoeld voor vragen over actuele onderwerpen, die niet op
de wijze als in artikel 39 Reglement van Orde kunnen worden gesteld, omdat de
actualiteit dit vergt. Louter technische of informatieve vragen worden op een andere
wijze gesteld.
Besluit
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

9

Sluiting
Besluit
Ca. 21.45 uur.

