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Geachte raadsleden,
Het audit committee heeft op 13 mei jl. vergaderd. Met deze brief informeren we u kort over
wat er besproken is. Het verslag van de bijeenkomst is zoals gebruikelijk naar de
raadscommissie F&V gestuurd en zal op de lijst van ingekomen stukken worden geplaatst.
Tijdens deze vergadering is de rapportage van de accountant EY bij de gemeenterekening
2014 besproken en is de voortgang van de aanbesteding van een nieuw accountantscontract
aan de orde geweest.
Rapportage accountant Ernst&Young bij de gemeenterekening 2014
De rapportage van EY, die u vorige week via de dagmail hebt ontvangen, is door het audit
committee besproken. Het AC constateert dat deze prettig leesbaar is, net als het afgelopen
jaar. De accountant wees in zijn toelichting op de goedkeurende verklaring die is afgegeven
en benadrukte nog eens de forse risico’s rond de financiële positie van de gemeente. Diverse
onderwerpen zijn aan de orde geweest, zoals de bezuinigingen die lastiger te realiseren
worden en de te leveren inspanningen ten aanzien van de meerjarenplanning van het
gemeentelijk vastgoed. De aandelen van Enexis, die voor 50 miljoen euro deel uitmaken van
het weerstandsvermogen, worden door de accountant als minst ‘hard’ betiteld. Maar
vergeleken met andere grotere gemeenten die ook dergelijke stille reserves in hun
weerstandsvermogen hebben opgenomen en die vaak nog minder ‘hard’ zijn, valt het mee.
Ook de aandelen Waterbedrijf ter waarde van 15 miljoen euro kwamen aan de orde.
Wethouder Schroor gaf aan dat deze de facto zijn afgeschreven. Er is voor gekozen om deze
niet in het weerstandsvermogen mee te nemen, omdat verkoop eigenlijk alleen aan de
provincie Groningen kan plaatsvinden en daarmee nog minder hard is dan de waarde van de
aandelen Enexis. Wanneer deze aandelen alsnog worden verkocht, dan levert dat een
meevaller van 15 miljoen euro op. De intentie van verkoop is er wel, het college gaat het
gesprek met de provincie hierover nog voeren.

Europese aanbesteding accountantscontract
Vanwege het aflopen van het contract met onze accountant Ernst&Young op 1 juli 2016,
worden er voorbereidingen getroffen voor een Europese aanbesteding. In de vergadering van
het audit committee is gesproken over de verschillende beoordelingsmethodes van de aan te
leveren offertes en de voors en tegens van die methodes. De gemeente Ten Boer heeft
overigens aangegeven graag mee te willen liften op de aanbesteding van Groningen, net als
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de vorige keer. In de volgende vergadering van het AC komt het concept-programma van
eisen aan de orde, met daarin de omschrijving van de gevraagde dienstverlening en de wijze
van beoordelen. Nadat het audit committee dit akkoord heeft bevonden zal het na de zomer
ter besluitvorming worden voorgelegd aan de raad. Daarna gaat de Europese aanbesteding
echt van start en kunnen accountantsbureaus hun offertes uitbrengen. Na een procedure van
beoordelen wordt er waarschijnlijk in februari volgend jaar een voorstel aan de raad
voorgelegd waarin wordt aangegeven met welke accountant een nieuw contract wordt
afgesloten.
Verder is er kort gesproken over de begroting nieuwe stijl en de nieuwe bijbehorende
webversie. Om de raad goed mee te nemen is besloten om voor de raad een korte presentatie
te geven op basis van de eerste schetsen die inmiddels zijn gemaakt voor de webversie.
Indien mogelijk zal daarvoor een tijdstip voorafgaand aan een F&V-vergadering worden
geprikt. Nadere info volgt.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze brief, dan kunt u uiteraard altijd contact
opnemen met voorzitter Inge Jongman of secretaris Peter Kommerij. Voor meer informatie
verwijzen we u naar het verslag van deze AC-bijeenkomst.
Met vriendelijke groet,
namens het audit committee,

Peter Kommerij, secretaris.
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