NOTULEN VAN DE OPENBARE RAADSVERGADERING van 16 januari 2017 19.30 uur
Plv. voorzitter:
Griffier:
Aanwezige raadsleden:

Tevens aanwezig de collegeleden:
M.k.a.:
1.

J. Berghuis
H.P. Reijsoo
CDA: Van Bruggen, Koster, Rutgers-Swartjes, Wijnstra
PvdA: Heres, Kuiper, Rus
ChristenUnie: Doesburg, De Jong
VVD: Hoekzema
Van de Kolk, De Vries
Van Dijk

Opening en vaststelling agenda
Opent vergadering, spreekt ambtsgebed uit en heet aanwezigen welkom. Meldt dat wh.
Van Dijk wegens ziekte afwezig is. Agenda wordt conform vastgesteld.

Voorzitter

2.

Herindelingsontwerp (rv nr 001)
Zijn content met toevoeging van kerngegevens van de vier gemeenten en vermelding van
VVD als coalitiegenoot alhier. Zien reacties verder tegemoet, Gaan akkoord met voorstel.
Voorzitter
Constateert dat unaniem conform het voorstel wordt besloten.
Alle fracties

3.

Benoeming accountant (rechtstreeks geagendeerd, rv nr 002)
Zijn blij dat er toch weer een accountant bereid is gevonden om vier jaar lang stukken van
de vier gemeenten en de GR na te kijken zodat ze tijdig aan het ministerie aangeleverd
kunnen worden. Advies van beoordelingscie. waar voorzitter lid van was, was positief.
Akkoord.
Hoekzema
Vindt het ook meevallen wat de accountant voor zijn werkzaamheden vraagt.
Wijnstra
Na Europese aanbesteding die zonder resultaat bleef hebben er onderhands twee partijen
op ingeschreven. Partij aan wie het nu gegund is, is nieuw maar niet onervaren in dezen.
v.d. Kolk
Licht toe waarom hij de beantwoording doet. Voorzitter Berghuis is lid geweest van de beoordelingscie. van raadsleden. Ook het college is de afgelopen maanden bij betrokken geweest. Toen de eerste Europese aanbesteding geen resultaat opleverde, kon ook dankzij de
inzet van de wethouders uitstel van de absolute einddatum voor het indienen van de jaarstukken worden verkregen. Onderin vermeld bedrag moet niet € 178.930,-- maar
€ 178.390,-- zijn. Slotconclusie dat het binnen het geraamde budget past, klopt. Dit levert
dus ook nog een kleine meevaller op. Is eveneens blij dat er nu een accountant aan de slag
gaat. Voorwaarde van Rijk om de 4 gemeenten groen licht te geven wordt hiermee vervuld.
Voorzitter
Merkt op dat er in dezen ook weinig keuze is. Men mag blij zijn dat er een accountant is
die ook in de ogen van BZK bevoegd is om de stukken te controleren en op te stellen. Naar
verluidt worden dit jaar tussen de 50 en 70 gemeenten met hetzelfde probleem geconfronteerd als Bedum. Gelukkig zijn BMWE nu net voor de stroom uit met deze benoeming.
De Jong
Tegen de accountant die het afgesloten jaar zou moeten controleren is een proces aanhangig gemaakt. Is het mogelijk om, nu de nieuwe accountant bekend is en de meerkosten helder zijn, tot schikking te komen? Dat zou de tijd en moeite die de procedure kost, uitsparen.
v.d. Kolk
Doet daar geen nadere mededelingen over vanwege het lopend proces. Maar kan bevestigen dat de colleges hiermee aan de slag zijn en op resultaat daarbij hopen.
Voorzitter
Constateert dat ook unaniem conform dit voorstel wordt besloten.
Alle fracties

4.
Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde eindigt de vergadering om 19.38 uur.
Vastgesteld in de vergadering van 16 februari 2017,
De griffier,

De voorzitter,
1

