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Aanwezig: 
 
Voorzitter en commissiegriffier 
B. Schröder (voorzitter) 
H.B. de Bruijn (commissiegriffier) 
 
Commissieleden: 
 

• Fractie VVD: 
W.H. Holtslag 
 

• Fractie CDA: 
M. Dirksen 
 

• Fractie D66: 
S.P.J. van den Eynde 
 

• Fractie Dorpsbelangen Huizen: 
mw. M.K. Rebel 
 

• Fractie PvdA: 
mw. M.N. Leeuwin 
 

• Fractie GroenLinks: 
P.P. Korzelius 
 

• Fractie ChristenUnie: 
W. Doorn 
 

• Fractie Leefbaar Huizen: 
R.W. de Bruijn 
 

• Fractie SGP: 
G.J. Bosch 

 
Griffie/raadsadviseur 
J. Veenstra (raadsgriffier) 
 
College 
G. Rebel (wethouder) 
 
Ambtelijk adviseurs 
I. Vos (teamleider financieel beleid en beheer) 
J.A. Schuurman (comptabele) 
 
Accountant 
drs. E. Vriesen RA 

 

Notulen van de openbare vergadering Jaarrekeningcommissie 
 
Datum:  donderdag 23 januari 2020 
Aanvangstijd:  20.35 uur 
Eindtijd: 21.55 uur 
Locatie:  raadszaal gemeentehuis van Huizen 
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Afwezig: 
 
B. Schaap (Transparant Huizen) 
 

1. Opening en mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. De voorzitter heet in het bijzonder 
de accountant, de heer Vriesen namens accountantskantoor HZG, welkom.  
 
De voorzitter heeft de volgende berichten van verhindering ontvangen  

• De heer Postma wordt vervangen door de heer Holtslag; 

• De heer Lekkerkerker wordt vervangen door de heer Van den Eynde; 

• De heer Bource wordt vervangen door de heer Bosch.  
 
2. Vaststellen vergaderorde 
 De commissie stemt in met de volgorde van de agendapunten. 

 
3. Bespreking Managementletter interim-controle 2019 en de in het collegevoorstel opgenomen 

reactie van het college  
Omdat op deze stukken door het college geheimhouding is opgelegd, wordt dit agendapunt in het 
besloten deel van de vergadering behandeld.  
 
De voorzitter schorst de vergadering.  
 
De voorzitter heropent de vergadering.  
 

4. Eventuele aanvullende speerpunten voor de controle van de jaarrekening 2019  
 

De voorzitter geeft aan dat de stukken zijn aangevuld met een overzicht van alle punten die in juni 2019 
zijn benoemd. De voorzitter geeft de gelegenheid hierop te reageren. 
 
De heer Korzelius (GroenLinks) vindt het aantal van zeven geformuleerde speerpunten ruimschoots 
voldoende. Wellicht kunnen er zelfs speerpunten afgevoerd worden. De voorzitter geeft aan dat de 
accountant heeft toegezegd alle punten mee te kunnen nemen binnen het afgesproken budget.  
 
De voorzitter stelt vast dat er geen wijzigingen zijn.  
 

5. Rondvraag 
 
De voorzitter stelt vast dat er geen vragen zijn.  
 

6. Sluiting 
 
De voorzitter dankt de heer Vriesen voor zijn aanwezigheid.  
 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.55 uur.  
  

 
Aldus vastgesteld na instemming van de aanwezige commissieleden via email op  … 2020, 
 
De commissiegriffier, De voorzitter, 
 


