
       

 

    
Vragen CDA n.a.v. “Memo” van portefeuillehouder financiën aan de Auditcommissie Oudewater 

d.d. 29 april 2021.                          
 

Inleiding: 

Op 29 april j.l. heeft de portefeuillehouder financiën een “memo” verzonden aan de auditcommissie 

van Oudewater. In dit memo wordt melding gemaakt van de constatering van een aantal 

financiële/formele onrechtmatigheden en financiële onzekerheden tot een totaal bedrag van ca € 

395.000. 

De CDA-fractie heeft naar aanleiding hiervan de volgende vragen, die gesteld worden aan het college 

van burgemeester en wethouders. Conform het Reglement van Orde kunnen vragen slechts aan het 

college of de burgemeester gesteld worden, niet aan individuele portefeuillehouders. 

1. Er is sprake van een “memo” aan de auditcommissie. Normaliter is sprake van communicatie via 

raadsinformatiebrieven (RIB’s). Waarom is hier sprake van een “memo”, hoe moet de status van dit 

memo gezien worden en is er sprake van een verschil met een RIB? 

2. Het memo is ondertekend door de portefeuillehouder financiën. Houdt dit in dat het memo niet 

onder verantwoordelijkheid van het college is uitgebracht?  

3. Wat is de reden dat het memo aan de auditcommissie is verzonden en niet aan de raad? 

4. Wat is het doel van het memo? In het memo wordt niet aangegeven wat de portefeuillehouder 

beoogt met het memo. 

5. In de eerste alinea wordt aangegeven dat een aantal financiële/formele onrechtmatigheden en 

financiële onzekerheden zijn vastgesteld. Dit zijn 3 verschillende zaken: welke financiële 

onrechtmatigheden zijn exact vastgesteld, welke formele onrechtmatigheden zijn exact vastgesteld 

en van welke financiële onzekerheden is sprake? Is er sprake van financiële schade? 

6. Bij “oorzaak”  wordt vermeld dat in 2019 afwijkingen geconstateerd zijn in het 

aanbestedingsproces in de gemeente Woerden. “Direct” zijn passende acties gestart, aldus het 

memo. Echter, de de nieuwe maatregelen zijn eerste eind 2020 ingegaan. M.a.w., als in 

november/december 2019 direct passende acties zijn gestart, waarom zijn deze dan eerst een jaar 

later ingegaan? 

7. Het effect van deze maatregelen is pas medio 2021 zichtbaar, m.a.w. ca 1 ½ jaar na de 

constateringen. In de tussentijd gaan de onrechtmatigheden door. Er is sprake van 



onrechtmatigheden onder het toeziend oog van college/organisatie. Is deze tijdspanne in de ogen 

van de portefeuillehouder/college acceptabel? Is deze handelwijze van gecontinueerde 

onrechtmatigheden in de ogen van de portefeuillehouder/college acceptabel?  

8. Het memo spreekt over onrechtmatigheden met betrekking tot inhuur. Ik begrijp dat nieuwe 

aanbesteding moet plaats vinden. Wordt daarbij ook afgewogen of, mede gezien de financiële positie 

van de gemeente, de inhuur beëindigd kan worden? Beëindiging van een bestaand contract kan ook 

een kans zijn op een lager aanbestedingsbedrag. 

9. De zin “Contracten blijven lopen totdat het contract opnieuw is aanbesteed” bevat een stelling. Dit 

is geen automatisme, contracten zijn opzegbaar. Zelfs een contract zonder einddatum zal (mag ik 

hopen, graag bevestiging) een opzegclausule bevatten. Het laten doorlopen tot opnieuw is 

aanbesteed vergt dus een besluit daartoe. Is een dergelijk besluit genomen? 

10. In het memo wordt het begrip “uitvoeringsmaterialiteitsgrens” genoemd. Als verklaring van dit 

begrip wordt gegeven:”Deze materialiteit is afgeleid van de jaarrekeningmaterialiteit, namelijk door 

daarop een afslag toe te passen om het risico in te calculeren op afwijkingenvan materieel belang 

waarvan de accountant zich niet bewust is geworden”.  Kunt u in heldere, in elk geval voor mij, 

begrijpelijke bewoordingen uiteen zetten wat hier gelezen zou moeten worden? 

11. Wat is de consequentie van een verklaring met beperkingen? 

 

Conform het Reglement van Orde worden deze vragen zo spoedig mogelijk beantwoord. De 

30-dagen termijn is daarbij een uiterste termijn en geen norm. Daarom ontvang ik uw 

beantwoording graag zo spoedig mogelijk. 

 

 

Oudewater, 5 mei 2021,  

Namens de CDA-gemeenteraadsfractie, 

Dick Stapel 

 

 


