
De commissie onderzoek jaarrekening heeft op 11 juni jl. de jaarstukken 2013 van de 
gemeente Weert onderzocht. 
 
De commissie heeft in haar onderzoek aan diverse onderwerpen aandacht besteed. 
Indien dit heeft geleid tot specifieke opmerkingen of vragen, zijn deze in het aan de raad 
toegezonden verslag van de commissie onderzoek jaarrekening opgenomen. 
 
Uit het accountantsverslag en nader toegelicht door de accountant blijkt dat er sprake is 
van de volgende rechtmatigheidsfouten: 
 Er is sprake van een totale rechtmatigheidsfout van € 451.000,-- van bestedingen die 

in 2013 hebben plaatsgevonden en die voortvloeien uit het niet rechtmatig toepassen 
van het inkoop- en aanbestedingsbeleid voor Europese aanbestedingen van voorgaande 
jaren. 

 In het kader van de kostenoverschrijdingen op investeringskredieten is sprake van een 
totale onrechtmatigheidsfout van € 250.000,-- die mee wordt genomen in het 
rechtmatigheidsoordeel van de accountant. Deze overschrijding betreft voornamelijk de 
kredieten inzake Herinrichting Looimolenstraat, Rotonde Ringbaan Noord en Rotonde 
Ringbaan Oost. 

 
De geconstateerde fout ligt binnen de marge om tot goedkeuring over te gaan. Dit heeft 
geleid tot een goedkeurende controleverklaring. 
Uit het overleg heeft de commissie begrepen dat er met betrekking tot de verbijzonderde 
interne controle, processen en (eventueel genomen) beheersmaatregelen beoordeeld 
worden. Op deze wijze wordt getracht de processen structureel op orde te hebben in 
plaats van bij de jaarstukken alleen gegevensgerichte bevindingen te presenteren.  
Voorts heeft de commissie zich afgevraagd: 

 of er voldoende aandacht is voor fraude-risico-analyse; 
 Of er in de toekomst beter inzicht kan worden gegeven in de financiële positie van 

de gemeente Weert  
Wij vertrouwen erop dat bij de jaarstukken 2014 de uitwerking van deze opmerkingen 
merkbaar zullen zijn. 
 
Speciaal wil de commissie nog aandacht vragen voor de begrotingsoverschrijdingen op 
programma 1,5 en 7. Gelet op de in de jaarstukken 2013 opgenomen toelichting en de 
verdere mondelinge toelichting heeft de commissie ingestemd met de overschrijdingen 
en adviseert de raad om deze overschrijdingen goed te keuren. 
 
Samenvattend adviseert de commissie de gemeenteraad om de jaarstukken van de 
gemeente Weert over het jaar 2013 vast te stellen. 
 
 
 
 
 


