
GRIFFIE

Bijeenkomst Audit Committee 18 november (digitaal via MS Teams)

Deelnemers: mevr. Van der Weele (PvdA, voorzitter), dhr. Brandsema (ChristenUnie), dhr. Duit 

(Student&Stad), dhr. Been (GroenLinks), dhr. Van Zoelen (PvdD), dhr. De Rook (wethouder), dhr. Van 

Lindenberg (concerncontroller a.i.), dhr. Bottema (beleidsmedewerker financien), dhr. Koes 

(beleidsmedewerker financiën) dhr. Dul (PWC), mevr. Kort (PWC), dhr. Kommerij (secretaris). 

Niet deelnemend: mevr. Akkerman (VVD, voorzitter), mevr. Spier (griffier).

1. Opening en mededelingen
Mevr. Van der Weele opent de vergadering. Ze deelt mee (voor wie dat nog niet wist) dat 

mevr. Akkerman inmiddels is bevallen van een jongetje met de naam Felix. Van harte! 

Het verslag van 23 september wordt vastgesteld.

2. Begroting nieuwe stijl vanaf 2022

Dhr. Koes geeft een toelichting op het memo. Belangrijke punten zijn het terugbrengen van 

het aantal programma’s naar vier en de wijziging van het autorisatieniveau, erop gericht om 

de raad beter op hoofdlijnen te laten sturen. Belangrijk is dat de wijzigingen goed met de 

raad worden gecommuniceerd, daarvoor zal er een beeldvormende sessie in januari worden 

georganiseerd voor de raad. Dhr. Dul geeft desgevraagd aan dat dit een mooie beweging is, 

waarbij de raad meer op de hoofdlijnen gaat sturen. Het autorisatieniveau zal inderdaad wel 

goed uitgelegd moeten worden, met concrete voorbeelden, en wanneer de raad waarover 

wordt geïnformeerd. De besluiten die de raad hier uiteindelijk over neemt moeten ook 

landen in de financiële verordening. Dhr. Van Lindenberg geeft desgevraagd aan er door 

ontschotting meer overzicht komt. We gaan nu van 14 naar 4 programma’s, bij verschuiving 

van budgetten tussen die vier programma’s zal dit aan de raad ter besluitvorming worden 

voorgelegd. Bij verschuiving van budgetten binnen de vier besluit het college, en zal de raad 

hierover worden geïnformeerd. Dhr. Been merkt op dat in de praktijk het autorisatieniveau 

voor de raad nauwelijks een rol speelt, het gaat om het realiseren van de doelstellingen, daar 

moet de focus op zijn. Dhr. Van Zoelen vindt het vaak lastig om in de begroting terug te zien 

hoeveel budget er beschikbaar is voor een bepaald beleidsterrein, omdat het vaak verdeeld 

is over verschillende programma’s. Volgens dhr. Koes kan niet alles in de begroting 

opgenomen worden, daarom worden er (ook nu al) links opgenomen naar de betreffende 

raadsvoorstellen waar dit soort zaken beter terug te vinden zijn. Dhr. Brandsema verzoekt 
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om ook aandacht te hebben voor tabellen en grafieken voor het in beeld brengen van trends. 

Dit wordt meegenomen. Verder is er instemming met het vervolg van dit proces. In maart zal 

het college een voorstel aan de raad voorleggen. In januari is de beeldvormende sessie en 

het audit committee zal volgende maand een jaarverslag in de vorm van een nieuwsbrief aan 

de raad sturen en daarin uitgebreid aandacht aan dit onderwerp besteden.   

3. Memo van AC-leden Van der Weele en Duit met verzoek om ruimere financiële informatie 

bij raadsvoorstellen, en memo met verzoek van raadslid Bolle om bij voorjaarsdebat meer 

financiële informatie te verstrekken

Mevr. Van der Weele geeft een korte toelichting op het memo, waarvan het de bedoeling is 

het de raadsleden makkelijker te maken en vraagt naar een reactie van de wethouder. Dhr. 

De Rook schat in dat dit echt heel veel extra werk is. Veel raadsvoorstellen worden door de 

raad conform aangenomen en in dat geval is de extra gevraagde info niet nodig. Wel is het zo 

dat bij de financiële gevolgen vaak wordt opgemerkt dat dit past binnen het budget, maar 

dat geeft geen inzicht in wat het kost en wat het bijdraagt aan het doel. Daar kan 

nauwkeuriger over gerapporteerd worden. Dhr. Duit kan zich voorstellen dat dit niet voor elk 

voorstel even relevant is. Bij voorstellen die discussie opleveren kan die context wat meer 

geschetst worden. Dhr. Van Lindenberg zegt dat majeure besluiten  over het algemeen een 

betere financiële paragraaf verdienen, hij zal met dhr. Van der Heide kijken hoe een aantal 

vaste elementen opgenomen kunnen worden in de financiële paragraaf. In het volgende AC 

komt hij hierop terug met een voorstel. 

Memo dhr. Bolle: dhr. Van Zoelen vindt dat dhr. Bolle wel een punt heeft: op het laatste 

moment wordt er nog ruimte gevonden in de begroting en de vraag is of dat de manier is  

om de begroting te bespreken. Dhr. Been vindt het lastig, hij vraagt zich af wat een meer  

financiële voorjaarsnota voor verschil maakt. Mevr. Van der Weele en dhr. Brandsema 

sluiten zich hierbij aan. Dhr. De Rook herkent de worsteling van dhr. Bolle en de vraag hoe de 

raad op het juiste moment in positie te brengen. Maar elk raadslid kan vragen stellen over 

begroting en zijn advies aan de raad is om echt eerder hiermee te beginnen. Dhr. Been is al 

op 12 oktober begonnen vragen te stellen over de keuze die hij uiteindelijk aan de raad heeft 

voorgelegd. De amendementen waar in de begrotingsraad discussie over was, zijn pas de 

dinsdagavond voor het debat met het college gedeeld. Dat was erg laat. Als de raad 

effectiever wil zijn, dan zou het eerder moeten beginnen met de voorbereiding. Waar dhr. 

Bolle wel een punt heeft is dat het zwaartepunt van het debat te veel in het najaar ligt, maar 

dan kun je bijvoorbeeld geen subsidies meer korten. Maar als de raad nu weer meer 

financiële informatie wil hebben bij het voorjaarsdebat, terwijl we net hebben gezegd dat 

juist niet te doen om de raad de vrijheid te geven om met voorstellen te komen en niet als 

college al een dichtgetimmerd voorstel bij het voorjaarsdebat voor te leggen, dan moet de 

raad het daar als collectief wel over eens zijn. Afgesproken wordt dat twee leden van het AC 

met dhr. Bolle in gesprek gaan en hierover in de volgende bijeenkomst terugkoppelen. 

4. Nieuws van de accountant 

Dhr. Dul geeft een toelichting op de rapportage interim controle, die twee maanden eerder 

wordt besproken dan voorgaande jaren. De interne beheersing is van voldoende niveau. Er 

zijn en worden positieve stappen op diverse punten gezet. De maar is dat oude bevindingen 

niet snel worden opgepakt, daar vraagt de accountant aandacht voor. Ook voor de 
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samenwerking met Fujitsu bij de overdracht van taken, voor de gemeente zeer belangrijk.  In 

de uitwerking van de visie op control zit voortgang, zeker in de eerste lijn zitten 

verbeteringen, maar dit is ook wel verschillend per afdeling. Daar zit de uitdaging van zelf 

standpunten innemen, waar de accountant eerder op heeft gewezen, en actie ondernemen. 

Positief is dat de organisatie overkoepelend kijkt hoe zaken eenvoudiger kunnen en dat 

innovatief te doen. In de tweede lijn is dat nog niet overal even duidelijk. Wat de derde lijn 

betreft is er geïnvesteerd in kennis, training en capaciteit. 

Covid is een belangrijk effect voor de gemeente, afwachten hoe zich dat ontwikkelt. Het is 

nog niet zeker of de rechtmatigheidsverantwoording straks door de gemeente zelf gedaan 

moet worden per 2021, dat hangt af van tijdige besluitvorming in Den Haag. Bij het 

grondbedrijf en het sociaal domein worden goede stappen gezet. Mevr. Van der Weele 

vraagt hoe het komt dat oude bevindingen blijven staan. Dhr. Van Lindenberg zegt dat de 

organisatie soms wat een gedurfder standpunt in moet nemen en moet zeggen dat een 

bevinding niet voldoende relevant is en dat die daarom niet wordt opgepakt. Wel wordt de 

opvolging van die bevindingen opgenomen in het managementcontract en dus ook twee 

keer per jaar besproken met de betreffende directeuren. 

Aandachtspunten raad, mee te geven aan accountant bij controle jaarrekening: het AC wil 

raad hiervoor nog input vragen, in de volgende vergadering komt dit aan de orde. 

Evaluatie Waarnemingen van de accountant bij de gemeentebegroting 2021: dhr. Been 

vond het een helder stuk met een aantal mooie onderwerpen, zoals de opmerkingen over de 

indicatoren, de heldere uiteenzetting over paragraaf weerstandsvermogen en de risico’s tav 

de grondexploitaties. In de raadsdebatten over de begroting is het stuk een aantal keren 

genoemd. Andere leden van het AC sluiten zich aan bij de positieve opmerkingen, dit is 

wellicht voor herhaling vatbaar. 

Workshop over weerstandsvermogen: de datum van 10 maart is prima, van tevoren zal het 

AC hier nog vragen voor aanleveren. De accountant bereidt een en ander voor met de 

organisatie en neemt ook de AC-leden daarin mee. 

6. Rechtmatigheidsverantwoording. 

Dhr. Bottema geeft een korte toelichting. Zoals het nu lijkt gaat de invoering hiervan door op  

1 januari. Alle afdelingen hebben een toelichting ontvangen en de directies kunnen straks 

komen tot een verantwoording. De oplevering van een prestatieverklaring gaat soms nog 

moeizaam en is bewerkelijk. Een belangrijke keuze voor de raad is het bepalen van de 

verantwoordingsgrens (percentage van de totale lasten als grens om over afwijkingen die 

daarboven komen te rapporteren aan de raad). Voorgesteld wordt om dit in het eerste jaar 

wat ruimer te nemen (2,5%) en de komende jaren te kijken of dit aangescherpt kan worden 

richting de 1%. Er is dan tijd en ruimte voor het leerproces en eventuele onvoorziene 

omstandigheden. De accountant kan zich desgevraagd goed vinden in dit percentage. De 

leden van het AC geven aan dit kort nog even intern te willen bespreken en binnen een week 

een reactie te geven. 

 

7. Rondvraag

Geen. De voorzitter sluit de vergadering. Het volgende AC is op woensdag 20 januari. 
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Datum afspraak Gemaakte afspraken Status

1. 17 juni Bij bespreking controleplan na de zomer 

aandacht voor eerder aanleveren 

rapport accountant bij controle 

jaarrekening

afgehandeld

2. 17 juni Onderwerp voor workshop accountant 

in 2021: weerstandsvermogen in relatie 

tot kengetallen, financiële positie 

gemeente en investeringen

Nadere uitwerking en 

accenten van AC 

volgen, tijdstip: 

eerste kwartaal 2021

3. 23 september Bespreking interim controle op 18 

november in AC

afgehandeld

4. 23 september/ 18 

november

AC ontvangt memo met uitleg over te 

maken keuzes bij rechtmatigheids-

verantwoording, ook de uitkomsten van 

het proefdraaien worden met AC 

gedeeld.  

Ontvangen en 

besproken, AC 

koppelt standpunt 

over percentage op 

korte termijn terug

5. 23 september Leden AC gaan in gesprek met 

ambtenaren over begroting nieuwe stijl

Suggesties uit bespreking (historie 

indicatoren, specifieke W-vraag) worden 

in uitwerking meegenomen

afgehandeld

6. 23 september Memo accountant over begroting wordt 

geëvalueerd in AC 18 november

afgehandeld

7. 18 november AC komt in december met ‘jaarverslag’ 

voor de raad en bericht o.a. over 

voortgang begroting nieuwe stijl

8. 18 november Er komt in januari een beeldvormende 

sessie voor de raad over de begroting 

nieuwe stijl. AC doet verzoek aan 

agendacommissie

9. 18 november AC ontvangt voor volgende bijeenkomst 

memo over hoe financiële info in 

raasvoorstellen verduidelijkt kan 

worden

10. 18 november AC-leden Van der Weele en Been gaan 

binnenkort in gesprek met dhr. Bolle 

over diens memo over meer financiële 

informatie bij het voorjaarsdebat
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