
GRIFFIE

Bijeenkomst Audit Committee 20 januari (digitaal via MS Teams)

Deelnemers: mevr. Akkerman (VVD, voorzitter), mevr. Van der Weele (PvdA), dhr. Brandsema 

(ChristenUnie), dhr. Been (GroenLinks), dhr. Van Zoelen (PvdD), dhr. De Rook (wethouder), dhr. Van 

Lindenberg (concerncontroller a.i.), mevr. Procee (concerncontroller), dhr. Dul (PWC), mevr. Kort 

(PWC), mevr. Spier (griffier), dhr. Kommerij (secretaris). 

1. Opening en mededelingen
Mevr. Akkerman opent de vergadering. De nieuwe concerncontroller, mevr. Procee, stelt zich 

kort voor. De voorzitter heet haar welkom en wenst haar succes. Het verslag van 18 

november wordt vastgesteld.

2. Nieuws van de accountant 

Ten aanzien van de workshop op 10 maart meldt dhr. Dul dat deze digitaal zal zijn, hij is blij 

dat dhr. Brandsema namens het AC aanschuift bij de voorbereiding. 

Het gesprek met Agnes Koops en de leden van het AC zal op 10 maart zijn, aansluitend aan 

de workshop, het precieze moment  zal nog even worden afgestemd. 

Wat de aandachtspunten van de raad voor de controle van de jaarrekening door de 

accountant betreft is aan de raadsleden opnieuw gevraagd om aandachtspunten aan te 

leveren. Dat heeft nog geen reacties opgeleverd. Vanuit het AC is als aandachtspunt 

genoemd de wijze waarop de gemeente de risico’s in de grondexploitaties raamt en 

meeneemt in het weerstandsvermogen. Dit punt neemt de accountant mee. Desgevraagd 

geeft dhr. Dul aan dat sowieso aandacht wordt besteed aan de gevolgen van corona en de 

relatie met verbonden partijen, de uitvoering van de Tozo-regeling en de omgang met de 

hardheidsclausule. 

Ten aanzien van de rechtmatigheidsverantwoording is nog niet duidelijk of er landelijk nog 

besluitvorming plaatsvindt over invoering, nu het kabinet demissionair is. Mevr. Kort zegt dat 

er nog aantal landelijke notities zullen verschijnen over de uitvoering hiervan. 

 

3. Jaaragenda 2021 

Er worden geen aanvullingen genoemd op de voorgestelde jaaragenda. Dhr. Van Lindenberg 

ziet samenhang in de drie onderwerpen begroting nieuwe stijl, verzoek om meer financiële 

1



info in de voorjaarsbrief en verbetering betere financiële informatie in raadsvoorstellen en 

stelt voor ruimte te nemen om dit in samenhang te bespreken. Dat is akkoord, mogelijk kan 

dit in de volgende AC-vergadering.

 

4. Terugkoppeling gesprek met heren Bolle en Sijbolts over verzoek om meer financiële info 

in de voorjaarsbrief

Mevr. Van der Weele geeft een samenvatting van het gesprek. Het kostte even tijd om te 

snappen wat de heren bedoelden. In feite gaat het om een zoektocht naar hoe je de info in 

voorjaarsbrief krijgt die inzicht geeft in de financiële ruimte zonder vanuit het college daar al 

een invulling aan te geven. Meer algemeen gaat het erom wat je als raad doet met de info 

die je krijgt, of je dat goed kunt interpreteren en de instrumenten goed kunt gebruiken. Dhr. 

De Rook geeft aan dat wanneer er een concrete vraag van de raad is om informatie, dat het 

college dat dan doet. Eerst was het verwijt dat de voorjaarsbrief qua besteding al 

dichtgetimmerd was door het college en het jaar erop werd dit juist heel open 

gepresenteerd. Het zijn pogingen om het debat voor de raad te faciliteren, maar achteraf kan 

worden geconstateerd dat het debat vrijwel identiek verliep. Het lukt blijkbaar toch niet goed 

en zijn indruk is dat de raad het debat op bepaalde manier voert, en dat een andere 

infovoorziening daar niets aan verandert. De kernvraag ligt echt op het culturele aspect, daar 

moeten we het met elkaar over hebben. Mevr. Spier stelt voor om in een wat kleiner comité 

dit verder te bespreken en ons te beraden op hoe het anders kan. Ook de heren Sijbolts en 

Bolle kunnen daarbij worden betrokken. Mevr. Procee zegt bereid te zijn vanuit haar rol mee 

te willen denken. AC is akkoord met dit voorstel. 

Het raadsvoorstel nacalculaties verkeer en vervoer is nagestuurd als voorbeeld van een 

onduidelijk stuk met de vraag vanuit het AC of dit ook anders kan. Mevr. Procee herkent het 

wel, en begreep het na uitleg ook pas goed. Ze geeft aan dat er nog eens goed naar wordt 

gekeken en dat er wat meer aandacht wordt besteed aan de leesbaarheid. Dhr. Been zegt 

dat met dit voorstel ook wordt afgeweken van de afspraak om integraal af te wegen en de 

vraag van het AC is waarom dit nu aan de orde moet komen, over de besteding ervan (voor 

een nieuw fietspad) zal er ongetwijfeld een meerderheid in de raad voor te vinden zijn. Dhr. 

De Rook constateert dat de informatie blijkbaar niet duidelijk is, dat trekt hij zich aan, en 

verder dat dit als voorbeeld is aangedragen. Hij zou ook graag eens goede voorbeelden van 

de raadsleden horen. Verder vindt hij het toch vreemd dat geen enkel raadslid hier op piept 

terwijl de indruk bestaat dat de meeste fracties het stuk niet helemaal begrijpen. Mevr. 

Akkerman wijst erop dat er wel vertrouwen is in het college en zoals dhr. Been zegt stuit de 

bestemming niet op bezwaren. Mevr. Procee heeft wel wat dingen gehoord die ze 

meeneemt en houdt zich aanbevolen voor goede voorbeelden. Wanneer de begroting 

nieuwe stijl, verzoek om meer financiële info in de voorjaarsbrief en verbetering betere 

financiële informatie in raadsvoorstellen in samenhang worden besproken, wordt dit thema 

ook meegenomen. 

5. Begroting nieuwe stijl 

Mevr. Van der Weele heeft de beeldvormende bijeenkomst voor vanmiddag met de 

ambtenaren voorbesproken, dat was erg leuk en volgens haar wordt het een mooie 

presentatie. Mogelijke vraagpunten van de raad zijn naar verwachting de wijziging in het 

autorisatieniveau en het terugdringen van het aantal programma’s en in verband daarmee 
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het gevoel van het verliezen van grip. In februari volgt nog een meningsvormende sessie 

hierover en eind maart komt dan het voorstel in de raad aan de orde. Dhr. De Rook zegt dat 

er nog een voorbeeldprogramma wordt gemaakt om de veranderingen zichtbaarder te 

maken voor de raad. 

6. Rondvraag 

Geen. De voorzitter bedankt dhr. Van Lindenberg (die voor het laatst aan de AC-vergadering 

deelneemt vanwege zijn vertrek per 1 februari) voor zijn inzet en bijdragen en sluit 

vervolgens de vergadering.  

Het volgende AC is op woensdag 24 maart. 

Datum afspraak Gemaakte afspraken Status

1. 18 november AC komt in december met ‘jaarverslag’ 

voor de raad en bericht o.a. over 

voortgang begroting nieuwe stijl

afgehandeld

2. 18 november Er komt in januari een beeldvormende 

sessie voor de raad over de begroting 

nieuwe stijl. AC doet verzoek aan 

agendacommissie

Afgehandeld, 

beeldvormende 

sessie op 20 januari

3. 18 november AC ontvangt voor volgende bijeenkomst 

memo over hoe financiële info in 

raadsvoorstellen verduidelijkt kan 

worden

Wordt voor AC van 

24 maart 

aangeleverd.

4. 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

Afgehandeld 

5. 20 januari De begroting nieuwe stijl, verzoek om 

meer financiële info in de voorjaarsbrief 

en verbetering betere financiële 

informatie in raadsvoorstellen worden 

meer uitgebreid in samenhang in het AC 

besproken.

Mogelijk op 24 maart

6. 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.  
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