
Vragen  aan het College ex artikel 30. Voor de Raad van 16 juni 2017 

 

 

 

In de Auditcommissie van 9 juni is onder meer een de rapportage besproken van de accountant over de DVO met 

Woerden. Ik heb de accountant daarbij gevraagd of hij had gekeken of er in voldoende mate sprake was van 

functie-scheiding en heb dit verder toegespitst op de functie van controller. De functie van controller van de 

Gemeente Oudewater wordt namelijk volgens de governance uitgevoerd door de controller van de gemeente 

Woerden. Het antwoord van de accountant was dat het weliswaar geen ideale situatie is, maar dat er geen 

formele bezwaren zijn om beide controller-functies door een en dezelfde persoon te laten uitvoeren. Beide 

functies vervult hij namelijk vanuit een onafhankelijke positie ten opzichte van de door hem te controleren 

organisaties. 

Inmiddels heeft echter het College besloten om de controller-functie niet meer bij de controller van de gemeente 

Woerden neer te leggen maar bij de gemeentesecretaris van de gemeente Oudewater. Dit heeft als gevolg dat in 

een en dezelfde persoon (de gemeentesecretaris) minimaal 4 verschillende rollen/functies zijn samengebracht: 

a. adviseur van het College, b. opdrachtgever (conform DVO) richting Woerden, c. controller en d. directeur van 

de het deel van de gemeentelijke organisatie dat niet aan Woerden is overgedragen. 

Daarnaast is de gemeentesecretaris ook nog belast met de dagelijkse aansturing van “Team Oudewater”. 

 

Over deze situatie heb ik de volgende vragen 

 

a. waarom heeft het college besloten, om in afwijking van de governance, de functie van controller weg te halen 

bij de controller van de gemeente Woerden. 

b. waarom heeft het college besloten, om de functie van controller onder te brengen bij de gemeentesecretaris 

van de gemeente Oudewater 

c. op welke wijze heeft het college ervoor gezorgd dat de vereiste onafhankelijkheid van de controller ten 

opzichte van de ambtelijke organisatie en het bestuur is gewaarborgd. 

d. in hoeverre is binnen de bovengeschetste combinatie van functies sprake van conflicterende belangen  

e. in hoeverre is het samenbrengen van deze functies/rollen bij een en dezelfde persoon (de gemeentesecretaris) 

is strijd met het bepaalde in artikel 22 lid b van de Financiële verordening 2015 van de gemeente Oudewater 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


