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Voorgesteld raadsbesluit 

De raad besluit: 

de kosten voor het Verbeterprogramma vast te stellen op € 850.000,- incidenteel; 
de kosten die niet uit reguliere budgetten kunnen worden gedekt ad € 750.000,— te dekken uit de 
reserve grondzaken; 
de gemeentebegroting 2018 op programmaniveau te wijzigen. 

Samenvatting 

Met dit voorstel informeren wij u over het verbeterprogramma dat wij zijn gestart met als doel om 
structureel een goedkeurende verklaring van de accountant te krijgen. We gaan in op de doelstellingen, 
resultaten, looptijd, verantwoording en kosten. Ook informeren u over de hoofdlijnen van onze (herijkte) 
visie op control. We hebben de reikwijdte van control gedefinieerd, een belangrijke basis voor de verdere 
uitwerking en implementatie van control, waarbij steeds twee vragen - in samenhang - van belang zijn: 
doen we de goede dingen en doen we de dingen goed? (zie bijlage 1). 

De verslaglegging over het jaar 2017 en de reparaties van fouten en onzekerheden heeft absolute prioriteit 
gehad. We hebben hard gewerkt aan het uitvoeringsprogramma op de korte termijn met de focus op de 
jaarrekening 2017. In april 2018 heeft u al ingestemd met de correcties in de beginbalans. Via het audit 
committee informeerden wij u het afgelopen boekjaar een aantal maal over de acties en voortgang van het 
korte termijn verbeterprogramma en de hoofdlijnen van het (middel)lange termijn verbeterprogramma. 

Op 15 juni bracht PwC het concept Accountantsverslag over de jaarrekening 2018 uit met daarin een 
goedkeurende verklaring. Een mooi resultaat waaraan onze organisatie met PwC hard heeft gewerkt. 
Reparatie en herstel van fouten stond voorop. Het is nu zaak, en deze conclusie delen wij met PwC, de 
verbeteringen te borgen. 
Met het (middel-)langere termijn verbeterprogramma beogen we deze structurele verbeteringen. Die 
verbeteringen gaan over veel meer dan het opstellen van een jaarrekening en de toets van de accountant. 
Die verbeteringen gaan over financiële sturing in de gemeentelijke organisatie: vanaf besluitvorming in 
het primair proces tot en met de financiële vastlegging inclusief 'checks and balances'. We moeten een 
omslag maken naar beter organiseren en treffen van maatregelen in processen. Zodat we (nog) efficiënter 
en effectiever kunnen sturen op de thema's en ontwikkelingen in de toekomst. 

Het gemeentebrede (middel-)lange termijn programma is opgezet voor de duur tot aan de zomer 2020. De 
totale kosten voor het Verbeterprogramma bedragen 850 duizend euro incidenteel (2018). 

B&W-besluit d.d.: 19 juni 2018 



Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

Aanleiding en doel 

Aanleiding 
De veranderende samenleving, nieuwe regelgeving, IT ontwikkelingen en de nieuwe rol van de overheid 
vraagt steeds meer een andere houding van overheid én accountant. Ook scherpere regelgeving en toezicht 
door de AFM maakten de accountantscontrole vorig jaar scherper. Waar we jarenlang gewend waren zaken 
op een bepaalde wijze te administreren en te presenteren en daar in het verleden altijd een goedkeuring 
voor hebben ontvangen, constateerde onze nieuwe accountant, PwC, dat dit niet (meer) houdbaar was. 
Daarbij zagen we dat PwC een interpretatie aan wet- en regelgeving geeft die substantieel afwijkt van die 
van onze vorige accountant. 

We hebben de gemeenterekening 2016 hierop zo veel als mogelijk aangepast; niet voor alle posten was dit 
meer mogelijk gezien de complexiteit. Ook hebben we ervoor gekozen de beginbalans niet aan te passen, 
gezien de goedkeuring over 2016 van EY. Daarnaast hadden we, net als alle andere gemeenten, te maken 
met de landelijke problematiek rondom de PGB lasten bij de SVB, die vanwege de hoge omvang in 
Groningen een grote impact had op de controletolerantie. Dit heeft geresulteerd in een afkeurende 
accountantsverklaring bij de jaarrekening 2016. Naar aanleiding daarvan zijn we direct na de zomer 2017 
een verbeterprogramma gestart. 

Doel 
Opdracht is: voer zodanige verbeteringen door dat de gemeente Groningen structureel een goedkeurende 
verklaring van de accountant krijgt. Het programma moet kortom leiden tot een forse vermindering van 
fouten, onzekerheden en bevindingen bij de jaarrekening 2017 en per saldo een (structureel) goedkeurende 
verklaring. 

We hebben daarvoor vier doelen geformuleerd: 
1. repareer de geconstateerde fouten, verminder de onzekerheden; 
2. audit voer meer en betere gegevens gerichte controles uit, zodat de accountant zich daarop kan 

baseren; 
3. stuur beter op het proces jaarrekening; 
4. verbeter & borg financiële administratie, techniek, procedures en processen, kwaliteit en 

organisatie. 

Resultaten Middellange termijn 
Voor de verbeteringen en borging op de middellange termijn is het noodzakelijk om, naast een inhaalslag, 
een omslag te maken naar beter organiseren aan de voorkant (verbeter & borg). Om dit te realiseren zijn 
veranderingen nodig op gebied van sturing, gedrag, structuur, instrumenten als processen. We hebben het 
verbeterprogramma daarom ingedeeld in deze vijf 'sporen. Per 'spoor' hebben we doelstellingen, 
uitgangspunten en opdrachten (30) geformuleerd die gemeente breed en programmatisch worden 
opgepakt. De opdrachten variëren van het herijken van de verantwoordelijkheden voor de P&C, het 
herformuleren van een visie op control, de organisatie ontwikkeling van de financiële eenheid, verbetering 
van de algemene IT beheersing tot verbetering van de kwaliteit van de bestuurlijke besluitvorming en 
verwerking (BBV-proof). 
Een breed kernteam vakdirecteuren stuurt kort-cyclisch op de prioritering en fasering van de opdrachten, 
zodat flexibiliteit en slagvaardigheid evenals concernsturing wordt gerealiseerd. 

Concrete resultaten voor u als raad zijn: 
• herijking visie op control: visie op hoofdlijnen (voor de zomer 2018), vastgestelde visie (eind 2018) 

en implementatie (zomer 2020); 
• interne auditfunctie dat minimaal voldoet aan niveau COS610-2a, dat wil zeggen: functionerend als 

interne beheersmaatregel waarbij de controles voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen, zoals 
voldoende diepgang, goede documentatie en systematische aanpak (zomer 2020); 

• administratieve Organisatie en Interne Beheersing (AO/IB) van onze kritische processen geborgd 
(zomer 2020); 

• strategische herinrichting Grondbedrijf: herontwerp en implementatie (eind 2018), verankering 
(zomer 2019); 

• herontwerp basis Financiële eenheid (zomer 2018). 

Afgehandeld en naar archief Paraaf Datum 



Kader 

Een belangrijk kader en uitgangspunt voor het verbeterprogramma betreft het accountantsverslag bij de 
jaarrekening 2016. 

Als gevolg van de vele veranderingen in onze organisatie (vorming SSC en directies), sluit de 
Administratieve Organisatie en Interne Beheersing (AO/IB) niet altijd meer naadloos aan op onze 
organisatie. Verandering is nodig in de ondersteuning van directeuren in hun integrale 
verantwoordelijkheid voor de P&C. Daarbij benadrukt PwC dat een herijking van onze controlvisie op zijn 
plaats is. Het verder ontwikkelen van business control, de onafhankelijke positionering van team auditing 
zijn hierin belangrijke thema's. 

Naast de rapporten van PwC hebben we onderzoek laten doen naar de P&C bij de jaarrekening/begroting en 
naar de (verwerking van) besluitvorming, specifiek in het sociaal domein. Deze beide onderzoeken 
ondersteunen de analyses en de aanbevelingen hebben we, naast de adviezen van PwC, betrokken bij de 
opzet van het Middellange termijn Verbeterprogramma. 

Argumenten en afwegingen 

N.v.t. 

Maatschappelijk draagvlak en participatie 

N.v.t. 

Financiële consequenties 

Korte termijn (jaarrekeningtraject 2017) 
Om de jaarrekening 2017 goed voor te bereiden en de fouten en de onzekerheden te herstellen die de 
accountant heeft gesignaleerd bij de jaarrekening 2016 hebben we in 2017 en 2018 extra capaciteit moeten 
organiseren: bij Stadsontwikkeling en met name bij team auditing. 

We zien dat de tijd die herstel en reparatie van fouten en onzekerheden met zich mee heeft gebracht, naast 
de reguliere werkzaamheden en andere opgaven (waaronder ook de aankomende herindeling) druk met 
zich mee heeft gebracht. Grote druk, waar we continu alert op (moeten) zijn. Ook de managementletter van 
PwC (februari 2018) waarschuwde voor een (te) grote druk, met name bij audit. Omdat verdere uitval bij 
audit bleek en we ook aanvullende vragen van PwC moesten beantwoorden, hebben we, in afstemming 
met het audit committee, interne controle werkzaamheden bij PwC neergelegd. 

Middellange termijn 
Verbeteringen op de middellange termijn kunnen alleen plaatsvinden door medewerkers 
verantwoordelijkheid te geven èn ruimte te bieden. Ruimte voor medewerkers en teams om zich te 
ontwikkelen, van elkaar te leren en voor creativiteit om patronen te doorbreken en gezamenlijk nieuwe 
werkwijze te creëren. Procesbegeleiding, frictiekosten, inhuur van extra capaciteit en kwaliteit op kwetsbare 
plaatsen in de organisatie is daarvoor nodig. 

Specifiek bij auditing zijn investeringen nodig om deze verder door te ontwikkelen en op het controleniveau 
te komen dat voor een gemeente van onze omvang wenselijk en noodzakelijk is. Voor het grondbedrijf zal 
in 2018 een strategische doorontwikkeling gaan plaatsvinden. 

Het onderdeel Financiën van de directie Financiën, Inkoop en Juridische zaken zal de grootste ontwikkeling 
doormaken, die doorloopt de komende jaren. In deze ontwikkeling moet het primaire proces meegenomen 
worden zodat deze eveneens stappen zet in de interne beheersing van processen. Er zullen de komende 
periode keuzes gemaakt worden op welke wijze dit gebeurt. In elk geval zal sprake zijn van een 
organisatieontwikkeling/reorganisatie die zal aansluiten bij de doorontwikkeling van het SSC als geheel. 
Voor het einde van het jaar zullen wij het plan hiervoor gereed hebben, inclusief het daarbij behorende 
kostenplaatje voor de periode 2019-2020. 



De kosten van het verbeterprogramma voor 2018 bedragen € 850 .000Deze kosten zijn minimaal 
noodzakelijk om de borging van verbeteringen te realiseren op de meest kritische plaatsen. 
Een deel van de kosten (circa 450 duizend euro) hebben we al grotendeels moeten maken. Een bedrag van 
€ lOO.OOOr- kunnen we dekken uit de reguliere budgetten voor onder meer opleidingskosten. Voor de 
resterende kosten (€ 750.000,--) hebben we gezocht naar alternatieve dekking; deze is echter niet mogelijk. 
Daarom stellen we voor deze kosten eenmalig uit de reserve grondzaken te dekken (de AER heeft het 
minimumniveau bereikt). 
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Overige consequenties 

N.v.t. 

Vervolg 

We informeerden u afgelopen periode periodiek via het audit committee over de voortgang van onze korte 
termijn acties (doelen 1 t/m 3). Vanaf nu sluiten we met onze verantwoording weer zo veel mogelijk aan bij 
de reguliere P&C cyclus (follow up van adviezen van de accountant). 
Medio 2020 komen wij afzonderlijk bij u terug met een evaluatie van het totale Verbeterprogramma. 

Lange Termijn Agenda 

N.v.t. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, 
Peter den Oudsten 

de secretaris. 
Peter Teesink 
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Bijlage 1 Hoofdlijnen visie op control 

Achtergrond 

Bij onze reactie op de managementletter 2017 van PwC (collegebrief van 7 februari 2018) hebben we 
toegezegd om bij de behandeling van de jaarstukken 2017 een visie op hoofdlijnen op control te 
geven. We hebben ervoor gekozen om deze visie een onderdeel te laten zijn van dit raadsvoorstel. 

Fasering 
De visie op control is onder te verdelen in een Wat en Hoe-vraag. In de uitwerking willen we ook deze 
tweedeling hanteren. Dus in de Ie fase een beantwoording van de Wat-vraag en daarna een uitwerking 
van de Hoe-vraag. In dit raadsvoorstel nemen we u mee in de hoofdlijnen van de beantwoording van 
Wat-vraag. 
Nadat de Wat-vraag is beantwoord volgt de Hoe-vraag. Dit willen we uiterlijk ultimo november 2018 
hebben gerealiseerd. Na november kan de daadwerkelijke implementatie van (eventuele) aanpassingen 
vanuit de beantwoording van de wat- en hoe-vraag in de sturing, structuur, processen, instrumenten en 
gedrag worden opgepakt. 
De wat-vraag moet ingaan op de inhoud / speelveld van het in control zijn. De hoe-vraag moet ingaan 
op de manier hoe de visie wordt gerealiseerd met concreet aandacht voor functies, rollen en 
verantwoordelijkheden van medewerkers, afdelingshoofden, directeuren, gemeentesecretaris, college 
en raad. 

Beantwoording Wat-vraag op hoofdlijnen 
De rol van de gemeente Groningen is aan het veranderen. Nieuwe taken, technologische vooruitgang 
en maatschappelijke ontwikkelingen stellen nog hogere eisen aan de gemeentelijke organisatie. 
Beleidsontwikkeling en het afwegen van de inzet van beperkte financiële middelen zijn in de 
afgelopen jaren in toenemende mate afgestemd op de ideeën en wensen van burgers, bedrijven en 
andere stakeholders. Het creëren van publieke waarde oftewel 'de goede dingen doen' is hierbij steeds 
de focus. 

Daarbij is de aandacht voor het zichtbaar naleven van wet- en regelgeving en verantwoording over 
publieke middeleninzet eveneens een belangrijk thema, die door aanscherping van regels en toezicht 
(o.a. van de accountant) is toegenomen. Het gaat dan over de vraag 'of we de dingen goed doen'. 
Beide elementen zeggen iets over de mate van in control zijn van de organisatie en gaan hand in hand. 
Het één is niet belangrijker dan het andere. Het gevaar is echter dat het in de organisatie wel twee 
gescheiden werelden zijn; beleidsuitvoering versus beheer van middelen. 
In onze herijkte visie op control wordt de betekenis van publieke waarde opnieuw geladen. Het doen 
van de goede dingen en de dingen goed doen zijn hierin onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
We willen een visie op control waarbij deze visie effectief en efficiënt kan worden gerealiseerd en er 
concreet aandacht is voor functies, rollen en verantwoordelijkheden van medewerkers, 
afdelingshoofden, directeuren, gemeentesecretaris, college en raad. Control is daarmee een opgave 
voor de gehele organisatie en dus niet alleen voor de controlfunctie (bijv. business controllers, 
concern-control en auditing). 
Ten aanzien van de reikwijdte van de controlvisie stellen we, kortom, dat het niet alleen gaat over de 
euro's maar ook over doelrealisatie, procesbeheersing, voldoen aan wet- en regelgeving, etc. 
Deze reikwijdte leidt tot de volgende onderdelen van control: 



Bijlage 1 Hoofdlijnen visie op control 

1. Opstellen doelen / wat we willen bereiken 
2. Adequaat risicobeheer (strategisch, tactisch en operationeel) 
3. Doelmatige inzet van middelen (mensen, financiën en ICT) 
4. Effectieve informatievoorziening (operationele-, besturings- en verantwoordingsinformatie) 
5. Effectief en efficiënt procesbeheer (primair en ondersteunend) 

De verschillende onderdelen vormen het basisraamwerk om in control te zijn. Dit met als doelstelling 
het creëren van publieke waarde. Aan de vraag wat control instrumenteel inhoudt binnen de gemeente 
gaat nog een relevante vraag vooraf. Namelijk: wat is er aanvullend nodig om dit goed te organiseren? 
Wat zijn de randvoorwaarden om dit te laten slagen. Dan hebben we het ook over meer 'zachte' 
elementen (de relaties) zoals: 

• een cultuur van openheid, vertrouwen en transparantie 
• samenwerking en elkaar vinden 
• elkaar aanspreken op eigenaarschap 
• intrinsieke motivatie om publieke waarde te creëren 

Binnen het bredere verbeterprogramma zal hier ook aandacht aan worden geschonken. 

In bijgaand plaatje is voorgaande schematisch weergegeven: 


