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Geacht bestuur,
In de vergadering van de auditcommissie van 31 augustus 2017 is geconstateerd dat in 2016 op
verschillende wijze is omgegaan met het declareren van fractiekosten. Naar aanleiding hiervan heeft
de auditcommissie een nader onderzoek gedaan naar de declaraties van de leden van het algemeen
bestuur.
Op basis van haar onderzoek concludeert de auditcommissie, dat voor zover beoordeeld kon worden
geen kosten gedeclareerd zijn die niet zijn gemaakt. Er wordt naar de mening van de auditcommissie
correct gebruik gemaakt van de regelingen. Wel zijn een aantal administratieve slordigheden
geconstateerd met betrekking tot het gebruik van de juiste formulieren en worden regelmatig
fractiekosten bij de reiskosten AB/DB gedeclareerd. Met betrekking tot deze geconstateerde
slordigheden, zal de auditcommissie deze één op één terugkoppelen aan de betrokkenen, daarbij
wordt aangeboden de regeling nogmaals toe te lichten.
De auditcommissie dringt erop aan de regelingen correct toe te passen. Hiertoe zal de auditcommissie
een toelichting bij de regelingen leveren. Om de wijze van declaratie te vereenvoudigen wordt het
dagelijks bestuur verzocht zorg te dragen voor één formulier, waarop zowel de reis- en verblijfkosten
van bestuursleden als de fractiekosten, goed van elkaar onderscheiden, kunnen worden gedeclareerd.
Aan de leden van het algemeen bestuur wordt dringend geadviseerd eens per kwartaal binnen 1
maand na einde van het kwartaal te declareren. Aan de leden van het dagelijks bestuur wordt
dringend geadviseerd niet eens per kwartaal maar eens per maand te declareren.
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