
GRIFFIE

Bijeenkomst Audit Committee 19 mei (digitaal via MS Teams)

Deelnemers: mevr. Akkerman (VVD, voorzitter), dhr. Brandsema (ChristenUnie), dhr. Been 

(GroenLinks), dhr. Van Zoelen (PvdD), dhr. Sijbolts (Stadspartij), dhr. De Rook (wethouder), mevr. 

Procee (concerncontroller), dhr. Van der Heide (directeur financiën, bij agendapunt 6), dhr. Koes 

(controler, bij agendapunt 3 t/m 5), dhr. Dul (PWC, t/m agendapunt 7), mevr. Kort (PWC, t/m 

agendapunt 7), mevr. Spier (griffier), dhr. Kommerij (secretaris). 

Afgemeld: mevr. Van der Weele (PvdA). 

1. Opening en mededelingen
Mevr. Akkerman opent de vergadering. Het verslag van 24 maart wordt vastgesteld. 

2. Nieuws van de accountant 

Stand van zaken controle jaarrekening: mevr. Kort doet verslag van de stand van zaken. Op 

dit moment is de accountant vooral met sociaal domein bezig, dat verloopt voorspoediger 

dan vorig jaar. Voor de rest komen er wel enkele bevindingen tav onzekerheden naar voren. 

Het RIGG is op dit moment nog het belangrijkste openstaande punt. Ook is de accountant 

bezig met de SISA, met een aantal van 37 dit keer is dat een grotere klus dan vorige jaren. De 

controle verloopt verder goed, conform het tijdpad. 

Rechtmatigheidsverantwoording: de Tweede Kamer heeft nog geen besluit genomen, maar 

het komt er wel aan. Alle regels die nodig zijn worden voorbereid zodat die verspreid kunnen 

worden zodra er besloten is. Voor de raad is het vaststellen van de verantwoordingsgrens 

een belangrijke taak. Dhr. Dul: sommige gemeenten bereiden zich actief voor zoals 

Groningen, anderen wachten behoorlijk af. Goed dat Groningen is er al langer mee bezig is. 

Mevr. Procee: intern wordt er aan gewerkt en is er overleg met de verschillende directies. 

Het wordt goed opgepakt door deze en gene. 

 

3.     Begroting nieuwe stijl, stand van zaken

Dhr. Koes geeft de stand van zaken weer. De nieuwe programma’s en deelprogramma’s zijn 

door de raad vastgesteld, de organisatie heeft nu de oude programma’s omgebatterijd naar 

de nieuwe indeling. Doelen, activiteiten en indicatoren worden uitgewerkt op het niveau van 
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deelprogramma’s. Zoals afgesproken vindt de uitwerking op een hoger niveau plaats 

waardoor de focus wordt gelegd op zaken waar het echt om gaat. Dhr. Van Zoelen vindt het 

er mooi uitzien, hij vraagt zich wel af of de fracties wel voorbereid zijn op de andere indeling 

en structuur. Het onderscheid tussen prestatie- en effectindicatoren vindt hij een stuk 

overzichtelijker. Dhr. Brandsema is over het algemeen positief en denkt dat de nieuwe 

indeling er voor zorgt dat de raad op en wat hoger niveau de discussie aangaat. Graag ziet hij 

dat er wat meer trends in beeld worden gebracht door bij de indicatoren nog een jaar terug 

toe te voegen. Dhr. Koes gaat kijken of dat mogelijk is. 

De vraag is of en zo ja hoe de raad betrokken wordt bij de uitwerking. Na enige discussie 

wordt besloten om aan de raad per brief voor te stellen om de keuze voor de indicatoren aan 

het audit committee over te laten en de uitkomsten daarvan met de raad te delen. In de 

volgende vergadering van het AC wordt indien mogelijk over de indicatoren doorgesproken.

4. Aanvliegroute behandeling gemeenterekening 

De route voor de raad naar de besluitvorming over de rekening wordt besproken. De extra 

beeldvormende sessie op 9 juni is gericht op hoe de raad zich goed kan voorbereiden op het 

debat over de rekening op 23 en 30 juni. Een externe deskundige zal de raad hierin 

ondersteunen. Verder zal de presentatie van PWC over het eigen rapport bij de jaarrekening 

op 16 juni van 10 tot 11 uur plaatsvinden. Dat betekent ook dat het AC op die dag van 9 tot 

10 uur plaatsvindt. Het voorstel zal op deze wijze aan de agendacommissie worden 

voorgelegd.

5. Memo over verbetering financiële informatie in raadsvorstellen

Dhr. Sijbolts vraagt waarom niet in alle voorstellen de risico’s in beeld worden gebracht. Dhr. 

Koes geeft aan dat bij voorstellen onder de miljoen euro waar wel sprake is van een risico, 

dat dit wel wordt benoemd uiteraard. Dhr. Been vindt het overzicht duidelijk zo en de opzet 

is  mooi. Hij is heel tevreden en verwacht dat de voorstellen met deze uitgebreidere 

financiële informatie beter gaan landen in de raad. De grens van 1 miljoen euro is prima. 

Zoals in het memo wordt voorgesteld, zullen de plannen via een college- en raadsvoorstel 

verder worden gebracht. Dhr. Brandsema vraagt of het effect op de kengetallen wordt 

meegenomen. Dhr. Koes zegt dat dat zeker in een voorstel terug komt als hier sprake van is.  

6. Presentatie over Verbeterplan

Dhr. Van Der Heide geeft een presentatie over de afronding van het verbeterplan 

(presentatie is hier te vinden). De aanleiding voor dit verbeterplan was de afkeurende 

verklaring van de accountant over de rekening 2016. In reactie daarop is een verbeterplan 

opgesteld om met de kritiekpunten van de accountant (presentatie niet conform BBV, 

kennisniveau moet omhoog, financieel administratieve beheersing moet beter, 

onzekerheden in PGB, beheersing materiële vaste activa moet beter) aan de slag te gaan. 

Inmiddels zijn er  veel zaken aangepakt en op orde gebracht. De nieuwe visie op control is 

opgesteld en doorgevoerd, met o.a. de three lines of defence. De interne audit is stevig 

ontwikkeld, het kennisniveau is flink verbeterd, de medewerkers weten beter wat er van hen 
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wordt verwacht en wanneer ze wat  moeten doen. De managementinfo is verbeterd, zodat 

ook directies beter zicht hebben op hoe ze ervoor staan. Over het grondbedrijf waren stevige 

bevindingen van de accountant destijds, zoals over de waardering van gronden en projecten, 

winst- en verliesneming, erfpacht. Alle grondexploitaties zijn inmiddels goed doorlopen en 

het proces van de jaarlijkse herijking van de grexen is nu aangesloten op de P&C-cyclus. 

De basis financiële eenheid is flink versterkt door onder andere de samenwerking in de hele 

financiële kolom te stimuleren. Er is blijvende aandacht nodig voor: het werken volgens de 

three lines of defence, vereenvoudiging van de financiële administratie, voortdurende 

verbetering van de administratieve organisatie, interne beheersing en financiële 

kaderstelling, en permanente aandacht voor kwetsbare posities en sleutelfunctionarissen in 

de organisatie.

Mevr. Akkerman vraagt of er een punt komt waarbij de organisatie zegt dat het wel klaar is?  

Dhr. Van Der Heide geeft aan dat de three lines de komende twee tot drie jaar nog wel 

aandacht vraagt. Mevr. Procee voegt toe dat ook de taakverdeling altijd aan verandering 

onderhevig is. Verder is er continu sprake van verbeteren en streven naar een simpel proces 

7. Rondvraag 

Geen. 

De voorzitter sluit de vergadering. Volgende AC is op woensdag 16 juni van 9 – 10 uur

  

Datum afspraak Gemaakte afspraken Status

1. 24 maart Concerncontroller komt terug met 

voorstel voor betere financiële paragraaf 

in raadsvoorstellen (wanneer wel, 

wanneer niet, minimum bedrag)

Voorstel besproken, 

wordt verder via 

B&W en raad geleid. 

2. 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.  

Onder handen

3. 24 maart AC denkt na over voorstel wethouder 

tav voorbereiding raad op rekening  

afgehandeld

4. 19 mei Ac stuurt brief aan de raad met voorstel 

dat AC keuzes maakt tav indicatoren en 

deze vervolgens met raad communiceert
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