COLUMN BURGEMEESTER

De burgemeester
neemt u mee...
De carnavalsvakantie is weer
voorbij. De kinderen gaan weer
naar school. Ik vind het heerlijk
om samen dingen te ondernemen, maar ik vind het ook fijn
als er weer sprake is van het
normale ritme. Ik voel me soms
wel (even) schuldig. Ik hou zielsveel van mijn kinderen, ze zijn
m’n alles, maar ik vind het ook
heerlijk als werk, school en privé
weer op elkaar afgestemd zijn. Ik
hoor dat overigens van meer werkende ouders. En dan hadden wij
het nu nog redelijk gemakkelijk.
Eén, niet in Brabant geboren en
getogen kind, dat genoten heeft
van de carnaval en er met zijn
vrienden op uit getrokken is. En
eén, ook niet in Brabant geboren
en getogen kind, dat met school
is gaan skiën en ook genoten
heeft. En als ze dan zo weinig of
helemaal niet thuis zijn, dat vind
ik dan eigenlijk weer niet gezellig. Al is het ook goed om te zien
en te horen dat ze genoten hebben.
Na carnaval hebben we kennisgemaakt met de nieuwe contactpersonen van onze huis-accountant. Althans, nieuw voor ons. De
vijf raden hebben enige tijd geleden, na een gezamenlijk aanbe-

stedingstraject, gekozen voor
een accountant die werkzaam
is voor alle vijf de gemeenteraden in het Land van Cuijk. Een
prima ontwikkeling. De mensen
van het accountantskantoor die
verantwoordelijk waren voor
het LvC hebben gekozen voor
een andere werkkring. En daarmee is nu het moment gekomen
om met de opvolgers kennis te
maken. En voor uw informatie,
de accountant werkt in opdracht
van de raad en is dus belangrijk
voor de versterking van de controlerende taak die raad heeft.
Dit ontslaat ons natuurlijk niet
van onze eigen verantwoordelijkheid.
Tijdens dit kennismakingsgesprek hebben we het uiteraard
gehad over diverse ontwikkelingen. De regels en richtlijnen
waar een accountant aan moet
voldoen worden steeds strenger
en uitgebreider. We hebben het
ook gehad over de controle van
de jaarrekening 2015. Het opstellen van het jaarverslag krijgt
in de komende maanden zijn
beslag. Naar nu blijkt kunnen
veel partners, die bij de uitvoering van de drie decentralisaties
betrokken zijn, niet op tijd de
gegevens aanleveren. Dat is een
landelijk erkend probleem, met
als resultaat dat een heleboel
gemeenten geen goedkeurende
verklaring of, zolang de gegevens ontbreken, helemaal geen
verklaring van de accountant
kunnen ontvangen. In dat laatste geval kan de raad de jaarrekening niet vaststellen. Zo ver
is het nu nog niet. Wel goed om
te vernemen dat de accountant
dit traject goed volgt en dit in
maart, als er meer bekend is, ook
met griffiers en de raden gaat
opnemen.
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