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GRIFFIE 

 

Bijeenkomst Audit Committee 16 juni (digitaal via MS Teams) 

Deelnemers: Elisabeth Akkerman (VVD, voorzitter), Gerben Brandsema (ChristenUnie), Jasper Been 

(GroenLinks), Terence van Zoelen (PvdD), Paul de Rook (wethouder), Janneke Procee 

(concerncontroller), Sytse Jan Dul (PWC), Winnie Kort (PWC) Josine Spier (griffier), Peter Kommerij 

(secretaris).  

Afgemeld: Amrut Sijbolts (Stadspartij).   

 

1. Opening en mededelingen 
Elisabeth opent de vergadering. Het verslag van 19 mei wordt vastgesteld.   

2. Nieuws van de accountant  

Straks om 10 uur is de presentatie van het voorlopige verslag bij de jaarrekening aan de 

raadsleden. De AC-leden hebben enkele vragen voorbereid. Jasper: Bij de aanvraag van 

bouwvergunningen is maar 1 medewerker die de bouwkostentoets kan doen, is dat een 

incident of ziet  de accountant dat meer in de organisatie? Winnie: dit is echt knelpunt dat 

we onder aandacht wilden brengen, we zien het niet breder. De nog te factureren opbrengst 

loopt op, momenteel zijn er veel nieuwe woningen en verbouwingen, dus heel veel 

aanvragen. Er zijn wel maatregelen genomen door in capaciteit te investeren.  

Jasper: uit het rapport blijkt ook dat er 1 IT-auditor is, dat lijkt me ook kwetsbaar. Winnie: 

niet iedere gemeente heeft een IT-auditor, het is een zekere luxe dat Groningen die wel 

heeft, en ook is het goed dat er opvolging komt. Janneke: beide constateringen hebben we 

zelf ook gedaan en daar op gehandeld. De vorige IT-auditor heeft organisatie overigens niet 

verlaten. Terence: veel ICT-kennis zat eerst bij de gemeente en nu bij Fujitsu. Wie heeft het 

monopolie op kennis, zit dat niet teveel bij Fujitsu? Sytse Jan: de regierol ligt nu echt bij de 

gemeente, zij moeten sturen op prestaties en kwaliteit. Het is ook een bewuste keus geweest 

om een kwaliteitsslag te maken met outsourcing, de ontwikkelingen in de ICT gaan heel snel, 

tenslotte. Het loopt nu niet lekker met Fujitsu, dan moet je wel zorgen dat je als gemeente 

voldoende kennis hebt om goed te sturen op dat proces en een balans zien te vinden tussen 

kennis in eigen huis en kennis extern.  

Elisabeth: op pagina 6 wordt iets gezegd over een onrechtmatigheid die niet materieel is. 

Wat betekent dat en hoe komt de accountant tot dat oordeel? Winnie: op het totaal van 

bevindingen bij Europese aanbestedingen gaat het om een onrechtmatigheid van 6 ton bij 
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een begroting van ruim 1 miljard euro. Dat is zo klein, dat noemen we niet materieel. Het valt 

ruim binnen de door de raad gestelde marges.  

Jasper: ik heb nog een vraag over het voorspellend vermogen van de organisatie. De 

accountant wijst op het grote verschil van het resultaat tussen de begroting en de rekening. 

Bij de vaststelling van de begroting hadden we het over leniger begroten en toch is het 

verschil meer dan 60 miljoen euro. De accountant wijst op mogelijke cultuuroorzaken, welke 

zijn dat dan? Terence: aanvullend op die vraag, in hoeverre is dit coronajaar afwijkend?  

Sytse Jan: we hebben zeker een afwijkend jaar vanwege Covid. Daarbij is o.a. sprake van laat 

in het jaar van het rijk ontvangen geld dat niet besteed is. Overigens was er de afgelopen 

jaren ook sprake van verschillen in verwacht en uiteindelijk resultaat. Dat hoeft niet altijd 

verkeerd te zijn. Soms zit het in de eigen systemen: moeilijk om de juiste info eruit te halen, 

daar wordt intern hard aan gewerkt. Maar volgens ons zit er ook een cultureel aspect aan: 

Groningse zuinigheid en een voorzichtige benadering kunnen hierin meespelen. Daarom 

adviseren we: kijk als gemeente nu eens waar dit in zit.  

Paul: ook wij hebben het hier regelmatig over, we zijn bezig met traject in de organisatie, om 

de integraliteit van werken te verbeteren. Directies hebben de neiging nog wat te zelfstandig 

te opereren en er is een beetje een claimcultuur. Dat maakt het lastig om het totaal te 

overzien. Een overschot is mooi, maar een tekort is groot probleem: dat leidt ertoe dat men 

een en ander achter de hand houdt om gedoe te voorkomen. Ander aspect is de inrichting 

van de begroting: directies willen altijd meer, nooit minder. Goed gedrag (we hebben 

bepaalde middelen niet nodig , dus die kunnen terug naar het concern) wordt lang niet altijd 

beloond. Deze cultuuraspecten spelen nog steeds een rol. We proberen deze cultuur te 

veranderen, maar dat gaat heel langzaam.  

Jasper: over de uitwerking door de accountant van het speerpunt van de raad (hoe gaat de 

organisatie om met het inschatten van risico’s in de grondexploitaties?) is het AC heel 

tevreden, complimenten daarvoor. Hoe lang gaan we nog die 80 miljoen reserve vij de 

grexen hanteren, gezien de komende start van de Suikerzijde en stadshavens? Sytse Jan: het 

is heel belangrijk om een duidelijke koers te varen, ook nu met deze projecten erbij. Dat 

gebeurt periodiek, maar nu is er een grote beweging en hopelijk wordt er bij de 

besluitvorming over deze projecten ingegaan op de omvang van de gewenste reserve.  

Gerben: vraagt naar het verschil in resultaten WMO en jeugdhulp tussen rapport accountant 

en gemeenterekening. Gaat het om 0,2 miljoen of 2,8 miljoen? Winnie: we kijken hier nog 

even goed naar, dat kan met inzet van reserves te maken hebben. Sytse Jan: vandaag of 

morgen is de definitieve versie van het rapport gereed en wordt de handtekening gezet 

onder een goedkeurende verklaring.  

 

3.      Indicatoren nieuwe begroting 

Elisabeth merkt op dat dit punt in een later stadium (nog voor de zomer) met betrokken 

ambtenaren wordt besproken. Naar een tijdstip wordt gezocht.  
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4.  Rondvraag  

Elisabeth: dit was de laatste AC-vergadering met Paul, bedankt voor de prettige 

samenwerking en veel succes in je nieuwe baan. Paul: bedankt voor jullie inzet, zeker ook 

voor het meedenken over de nieuwe begroting.   

 

De voorzitter sluit de vergadering. Volgende AC is op woensdag 22 september van 9.30 – 11.00 uur. 

 

 Datum afspraak Gemaakte afspraken Status 

1. 20 januari Er wordt een projectgroep gevormd om 

te bespreken hoe het voorjaarsdebat 

beter gevoerd zou moeten worden 

(aandacht voor cultuur) en welke 

stukken daar het beste bij passen.   

Uitgesteld  

2. 19 mei AC stuurt brief aan de raad met voorstel 

dat AC keuzes maakt tav indicatoren en 

deze vervolgens met raad communiceert 

afgehandeld 

3. 16 juni AC houdt nog voor het zomerreces een 

bijeenkomst met ambtenaren om de 

voorgetelde indicatoren voor de nieuwe 

begroting door te nemen 

 

   

 

 

 


