
 

 

 
 

Raadsvergadering 5 juni 2018 
 
 
23A: Jaarverslag en accountantsverklaring MGD 2017 
 
BALANS heeft het jaarverslag en de accountantsverklaring goed bestudeerd en 
maakt zich zorgen over de kwaliteit van de organisatie van MGD en de besteding van 
de financiële middelen. Om het populair te zeggen, we maken ons zorgen om de 
besteding van het geld van onze burgers! Niet alleen wij maken ons hierover zorgen, 
maar de accountant blijkbaar ook! Als je de stukken goed leest, is het onbegrijpelijk 
dat slecht het CDA en BALANS deze stukken hebben geagendeerd. 
 
Helaas moeten we ons beperken tot de hoofdlijnen, maar ik zou iedereen aanraden 
om deze stukken toch nog eens kritisch door te nemen.  
 
Wat zijn dan de belangrijkste zaken waar we ons zorgen over maken? 
 
Dat is de overschrijding van de Wet Normering Topinkomens waar het gaat over de 
directeur van MGD, maar daar heeft mijn collega eerder al iets over gezegd.  
 
Maar dat is zeker ook het proces rondom aanbesteding en inkoop. De accountant 
geeft aan dat het grip krijgen en inrichten van dit proces  de hoogste prioriteit moet 
hebben. Onze vraag is dan ook: Deelt de wethouder deze urgentie en wat heeft de 
wethouder hier reeds aan gedaan of wat gaat de wethouder nog doen? Graag 
zouden we daar een gedetailleerd overzicht van ontvangen en een regelmatige 
update, elk kwartaal. (dit in de tweede termijn) 
 
Onze tweede vraag gaat over de uren die de accountant heeft moeten besteden aan 
het opstellen van de stukken zijn 32% hoger dan begroot (374 uur versus 284 uur!). 
Als oorzaak wordt, kort samengevat, genoemd dat de organisatie van MGD niet in 
staat was om stukken met de juiste diepgang aan te leveren. Onze vraag is wat er 
over extra uren in het contract met de accountant is opgenomen en hoeveel uren er 
uiteindelijk zijn betaald en wat de geprognotiseerde uren voor de werkzaamheden 
van de accountant voor de komende jaren zijn.  
 
Tot zover.  
 
 
 


