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Geachte leden en duoburgerleden,
In de vergadering van de commissie Burger en Bestuur van 18 april jl. is een drietal vragen gesteld over de brief van het
college inzake de voortgang van de realisatie van de actiepunten van deze commissie. Hierna licht ik een en ander voor
u toe.
Toezegging inzake de invulling van de functie van concerncontroller:
Op dit moment is, zoals u bekend, sprake van een functie projectcontroller binnen de afdeling Middelen. Er is nog geen
geaccordeerd beeld ten aanzien van de andere controlfuncties, zoals die binnen de organisatie vorm zou moeten krijgen.
Daarbij moet naast concemcontrol ook worden gedacht aan control op de middelenfuncties. Daarbij gaat het niet alleen
om financiële analyse, maar ook om analyse van beleid, bedrijfsvoering en informatievoorziening.
Bij de voorgenomen herinrichting van de organisatie, waarover uw raad in de informatieve bijeenkomst op 21 maart jl. is
geïnformeerd, zal ook de positionering van de controlfuncties worden meegenomen.
Naar verwachting zal in het derde kwartaal van dit jaar duidelijkheid worden gegeven over de wijze waarop de
positionering van de controlfuncties, inclusief concemcontrol, is vormgegeven.
Toezegging van het col l ege naar een setting te zoeken om met de raad te spreken over (overschrijdingen)
Randweg (bijv. Auditcommissie):
De opmerking vanuit de commissie Burger en Bestuur is juist. De opmerking dat dit onderwerp besproken zou zijn in de
auditcommissie van 12 maart jl. is niet correct. Dit onderwerp zal alsnog vooreen volgende vergadering van de
auditcommissie geagendeerd moeten worden. Tot dat moment zal dit actiepunt op de lijst blijven open staan.
Toezegging om de totale rentesystematiek te bespreken met de auditcommissie (n.a.v. bespreking RVB12-0099
VGRP+):
In de reactie op de actiepunten van deze commissie hebben wij dit voorstel als "afgehandeld" beschouwd, omdat het
voorstel in de planning is opgenomen voor bespreking in de auditcommissie in juni. Voor de commissie Burger en
Bestuur is het daarmee geen actiepunt meer.
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