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Controleprotocol
Aanwezig
Voorzitter:
College:
Griffie:

de heer Mertens
wethouder Van Grootheest
de heer Cobben (secretaris)

Fractiewoordvoerders: mevrouw Van de Wouw en de heren Barendse, Hameleers, P. Frijns, Janssen,
Kamal, Van Lune, Peeters en Steijns
De voorzitter opent om 19.50 uur de vergadering en deelt mee dat van de raadsleden wordt
gevraagd om de besluitvorming voor te bereiden. Als opdrachtgever voor de jaarrekeningcontrole
stelt de raad jaarlijks het controleprotocol vast en tekent de opdrachtbevestiging voor de
accountantscontrole van EY. Dit jaar heeft de invoering van de drie decentralisaties specifieke
gevolgen voor de jaarrekeningcontrole. Dit komt tot uitdrukking in het controleprotocol
(normenkader) en in een aparte opdrachtbrief van EY voor de aanvullende werkzaamheden
decentralisaties. Het betreft:
 controleprotocol Jeugdzorg en Wmo centrumgemeente;
 controleprotocol Jeugdzorg en Wmo centrumgemeente Maastricht 2015.
De commissie Begroting en Verantwoording heeft dit uitgebreid bekeken en stelt voor de
protocollen voor de finale besluitvorming naar de raad door te geleiden.
De PvdA (Van Lune) geeft aan dat de commissie Begroting en Verantwoording een positief advies
geeft. De commissie heeft het controleprotocol Jeugdzorg en Wmo inhoudelijk niet kunnen
behandelen. Dit kan wel in procedure worden gebracht. De commissie geeft echter geen inhoudelijk
advies hierover. Dat is een kleine nuance.
D66 (Barendse) heeft geen vragen en concludeert tot een hamerstuk.
Partij Veilig Maastricht (Hameleers), de VVD (Van de Wouw), de Seniorenpartij (Steijns) en de
Maastrichtse Volkspartij (Frijns) concluderen ook tot een hamerstuk.
De PvdA (Van Lune) gaat akkoord met het controleprotocol. De fractie heeft wel nog een vraag
over de mandatering bij het controleprotocol Jeugdzorg en Wmo. Geldt de mandatering alleen voor
het komende jaar? Zal de raad dan wel door de commissie Begroting en Verantwoording
gerapporteerd worden over tussentijdse wijzigingen? Het betreft immers in essentie een
bevoegdheid van de raad.
Ambtelijk geeft mevrouw Sweelssen aan dat het buiten werking stellen voor een jaar geldt. Dit
wordt in de raad vastgesteld. Spreekster zal de tussentijdse wijzigingen zichtbaar maken
(toezegging).
De SP (Kamal) en het CDA (Janssen) concluderen tot een hamerstuk.
De voorzitter deelt mee dat het stuk als hamerstuk naar de raad wordt doorgeleid en sluit onder
dankzegging aan de aanwezigen de vergadering om 19.55 uur.

Maastricht, 8 december 2015

De heer Cobben
Secretaris

De heer Mertens
Voorzitter
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