
  

GRIFFIE

Bijeenkomst Audit Committee 18 mei 2022 (Radesingel)

Aanwezig: Elisabeth Akkerman (VVD, voorzitter), Hans Moerkerk (Stadspartij 100%), Joren van Veen 

(PvdA), Dennis Ram (PVV), Leendert van der Laan (Partij voor het Noorden), Josine Spier (griffier), 

Peter Kommerij (secretaris), Sytse Jan Dul (PWC) (t/m agendapunt 2), Winnie Kort (PWC) (t/m 

agendapunt 2), Peter Ritzema (concerncontroller) (vanaf agendapunt 3), Wietske Veenstra (senior 

financieel beleidsmedewerker) (vanaf agendapunt 3).

Afwezig met kennisgeving: Berndt Benjamins (wethouder), Jeffry van Hoorn (GroenLinks), Sten 

Wennink (ChristenUnie).

1. Opening en mededelingen
Elisabeth opent de vergadering. Het AC is ermee akkoord dat zij als voorzitter van het AC gaat 

fungeren. Het verslag van 2 februari wordt vastgesteld. Er vindt een kennismakingsrondje 

plaats.    

2. Nieuws van de accountant 

Aan de hand van een korte presentatie (hier) gaan Sytse Jan en Winnie nader in op wat de 
accountant kan betekenen voor de raad en voor het audit committee, en verder komen de 
werkzaamheden en rapportages van de accountant gedurende het jaar aan de orde.  

Wat de controle van de jaarrekening betreft verloopt deze tot nog toe soepel, aldus Sytse 
Jan. Met name de vele SISA-regelingen (65 dit jaar) kosten veel extra tijd. In reactie op een 
vraag van Joren zegt hij dat het er vooralsnog naar uitziet dat de accountant een 
goedkeurende verklaring bij de rekening afgeeft. Maar de bloemen worden pas bij de finish 
uitgereikt. Leendert vraagt waarom de rekening zo laat is, anders werd deze vaak al in april 
besproken. Winnie geeft aan dat dit komt door de uitbreiding van taken bij de gemeenten 
vanaf 2015 met de WMO en de jeugdzorg. Voor het opmaken van de rekening en de controle 
daarop zijn gemeenten en accountants  afhankelijk van externe zorgverstrekkers die hiervoor 
verantwoordingsinfo moeten aanleveren. Daarmee is het hele proces behoorlijk 
opgeschoven. Hans vraagt waar we als gemeente staan qua controle vergeleken met andere 
gemeenten. Sytse Jan geeft aan dat er de laatste jaren echt inhaalslagen gemaakt zijn door 
de gemeente en dat de controle vrij goed is georganiseerd. Dat blijkt ook nu weer bij het 
proces rond de controle van de jaarrekening.  

Er ligt een voorstel van de griffie om de raad goed voor te bereiden op de politieke 
bespreking van de gemeenterekening 2021 die op 1 juni voor de raad beschikbaar is. 
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- De raad kan vanaf 1 juni tot en met 23 juni per mail of telefonisch technische vragen 
stellen over de rekening aan de ambtenaren, 

- op 8 juni is er een technische presentatie door ambtenaren van financiën, 
- (presentatie op 15 juni door extern deskundige over hoe de raad de rekening het beste 

kan lezen gaat helaas niet door, betreffende persoon is niet beschikbaar is juni.)
- Op 22 juni presenteert de accountant het rapport bij de rekening aan de raad.

Behandeling van de rekening is op 29 juni (in drie meningsvormende sessies: sociaal, 
ruimtelijk en financiën/veiligheid). Besluitvorming over de rekening is op 6 juli in de raad.

De voorbereiding van de raad is vergelijkbaar met die van afgelopen jaren. AC stemt in met 
dit voorstel. 

3.     Nieuwe opzet aanbiedingsbrieven bij P&C-documenten

Wietske vertelt over de aanleiding voor deze verbeterslag. Het gaat erom de raad via de 
aanbiedingsbrief een goed beeld te geven van de belangrijkste ontwikkelingen en daarbij 
meer gebruik te maken van plaatjes en grafieken. Deze ontwikkeling sluit aan bij de aandacht 
die ook het audit committee de laatste jaren heeft gehad voor de verbetering van de P&C-
documenten. Daar zal de komende tijd verder aan worden gewerkt. Het AC is akkoord met 
deze nieuwe opzet van de aanbiedingsbrieven. 

4. doorontwikkeling gemeenterekening 

Als spiegel van de begroting 2021 zal de gemeenterekening nog op de oude programma-
indeling zijn gebaseerd. Deze rekening leent zich daarom niet voor allerlei vernieuwingen, die 
kunnen eigenlijk alleen met de begroting in gang worden gezet. Dit onderwerp zal naar 
verwachting nog veel aan de orde komen in de komende vergaderingen van het AC. 

5. Jaaroverzicht 2021 en overdrachtsdocument AC

Deze zijn met name voor de nieuwe leden van het AC meegestuurd, om een beeld te geven 

van de speerpunten van het AC van het afgelopen jaar. Naar aanleiding hiervan besluiten we 

om een bijeenkomst te beleggen met alleen de leden van het AC op woensdag 15 juni om 

9.00 uur. 

6. Volgen van een training door het AC in het najaar

Elisabeth doet verslag van de ervaringen van het vorige AC met een training van vier 

dagdelen gericht op de rol, positie en het functioneren van het AC. In principe staan de AC-

leden hier wel open voor. Het is wel een flink tijdsbeslag, mogelijk kan dit wat meer uit elkaar 

worden getrokken. Over de nadere invulling komen we nog te spreken.  

7. Rondvraag 

Geen. Elisabeth sluit de vergadering. 

Volgende reguliere AC is op woensdag 22 juni van 9.00 – 10.00 uur.

AC en petit comité op 15 juni van 9.00 – 10.30 uur
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