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GRIFFIE 

 

 

Bijeenkomst Audit Committee 29 juni 2017 

Aanwezig: mevr. Jongman (ChristenUnie, voorzitter), dhr. Van der Meide (PvdA), Dhr. Bolle 

(CDA), dhr. De Greef (SP), dhr. Leemhuis (GroenLinks), mevr. Koebrugge (VVD), dhr. 

Dashorst (griffier), dhr. Schroor (wethouder), mevr. De Jong (concerncontroller), dhr. 

Kommerij (secretaris), dhr. Van Kommer (PWC), dhr. Dul (PWC).  

Afwezig (m.k.):.  

 

 

1. Bespreking rapportage van de accountant bij de jaarrekening.  

De voorzitter opent de vergadering en constateert dat er maar 1 agendapunt is, de 

bespreking van de rapportage van de accountant bij de gemeenterekening 2016. Ze 

stelt voor dat de accountant eerst een korte toelichting geeft, dat het college 

gelegenheid krijgt om te reageren en dat het audit committee daarna vragen kan 

stellen.  

Dhr. Van Kommer geeft een korte toelichting op de rapportage. Het eerste jaar als 

accountant van de gemeente Groningen en met de nodige BBV-wijzigingen was  

heftig. In Groningen is veel aandacht voor het financiële beheer en minder voor de 

verslaggevingsregels. Het rapport is nog steeds een concept, dit moet nog afgerond 

worden, maar het oordeel van een afkeurende verklaring zal daardoor niet veranderen. 

Dat is vervelend, zowel voor de gemeente als voor de accountant. Het is niet zo dat er 

geld is verdwenen of dat er ongeautoriseerde uitgaven zijn gedaan. Wel is er verkeerd 

verantwoord. In het verbeterprogramma voor de controle 2017 moet dit worden 

meegenomen. Positief is dat de actiegerichtheid in de organisatie heel groot is. Verder 

heeft de gemeente last van de verstrekte pgb’s in het zorgdomein en de problematiek 

daarmee bij de SVB. Omdat Groningen centrumgemeente is tikt dit extra zwaar door.   

Dhr. Dul loopt de tien kernboodschappen langs zoals deze ook in de rapportage zijn 

opgenomen. Ten aanzien van de beginbalans zijn een aantal onjuistheden 

geconstateerd. Dhr. Bolle vraagt hoe de vorige accountant tot een andere interpretatie 

kwam en hoe dit verschil aan de raad is uit te leggen. Dhr. Van Kommer geeft aan dat 

ze een oordeel geven over de balans en volgens de wet- en regelgeving is er geen 

andere optie als de keuze die door PWC is gemaakt. Voorbeelden daarvan zijn de 

projecten Grote Markt en Eemskanaalzone, de vorige accountant zag dit als 

grondexploitatieprojecten, maar volgens de regelgeving moeten deze gezien worden 

als investeringsprojecten. Over dit soort zaken is ook gesproken met de vorige 

accountant. De erfpacht bijvoorbeeld was bij EY niet in scope. PWC weet nu hoe EY 

ernaar gekeken heeft en dat leidde voor PWC niet tot een andere conclusie.  

Dhr. Dul zegt dat de gemeente de WMO goed heeft opgepakt. De gemeente heeft zelf 

gekeken of de prestaties daarbij echt geleverd zijn, maar levert voor de accountant  

niet voldoende zekerheid op. De Rijksaccountantsdienst heeft de Sociale 

verzekeringsbank (SVB) gecontroleerd en is daarbij veel onrechtmatigheden 

tegengekomen. Daarom moet het volledige bedrag van 24,8 miljoen euro wat door de 
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gemeente als persoonsgebonden budget (PGB) is verstrekt, als onzeker worden 

aangemerkt. Wethouder Schroor geeft aan dat de gemeente niet het werk van de SVB 

wil overnemen, dat is een bewuste keuze.  

Dhr. Dul geeft aan dat de accountant positief is over de grondexploitaties, de gemeente 

doet voldoende onderzoek en de markt wordt actief gemonitord. Wat de administratie 

betreft wordt er niet voldaan aan de regels die soms al jaren bestaan. Soms is deze heel 

complex ingericht. Het inzicht in erfpachtcontracten moet worden vergroot. De positie 

van het weerstandsvermogen is positief, beter dan in veel andere grote steden.  

De controle van de jaarrekening is een moeizaam proces geweest. De accountant heeft 

meer dan normaal zaken zelf moeten uitzoeken. De accountant is positief over het 

commitment van de organisatie, die nu al kijkt hoe zaken anders kunnen. Gevraagd 

wordt naar het voorkomen van hele controleprocessen bij kleinere uitgaven, de 

accountant zegt dat dit zeker kan als de gemeente dit op een bepaalde manier vastlegt. 

Er hoeft echt niet een hele bureaucratische organisatie opgezet te worden. Het 

kennisniveau in de organisatie op het gebied van het BBV moet omhoog, niet dat het 

niet aanwezig is, maar het moet minder kwetsbaar zijn, aldus de accountant. Soms gaat 

het om afspraken die al sinds 2004 in het BBV staan.   

 

De wethouder verwijst voor zijn reactie naar de collegebrief, hij baalt van de conclusie 

en een aantal punten worden zeker ter harte genomen. Ook zijn er al veel zaken 

hersteld. Het probleem van de beginbalans is opgelost, het gaat wel even tijd kosten 

om 400 erfpachtcontracten uit te pluizen. Voor de raad is het belangrijk om te weten 

dat het geld binnen de kaders van de raad is uitgegeven, ook is er een goede 

reservepositie. Met de provincie is al gesproken en staat er een afspraak gepland 

binnenkort. Voor het rijk zijn de SISA-verklaringen belangrijk. Dat lijkt wel goed te 

gaan. De conclusie van de accountant blijft evenwel vervelend   

Dhr. Leemhuis vraagt de accountant of de reactie in de collegebrief recht doet aan het 

beeld van PWC. Dhr. Van Kommer geeft aan dat hij de strekking van de boodschap 

herkent en vanuit de rol van het college van B&W begrijpt. Hij vindt het verder een 

evenwichtige brief.  

Dhr. Bolle vraagt naar de hoge interne uurtarieven van de gemeente, als er geen norm 

voor is, hoe komt de accountant dan tot het oordeel dat dit te hoog is? 

Dhr. Dul geeft aan dat de onderbouwing van het tarief ontbreekt en vergeleken met 

andere overheidstarieven is dit tarief toch wel erg hoog.  

Hiermee wordt de bespreking van het accountantsverslag afgerond. Op 11 juli is het 

definitieve accountantsverslag gereed. De voorzitter sluit de vergadering.  

 


