
  

GRIFFIE

Bijeenkomst Audit Committee 21 september 2022 (B&W-kamer stadhuis)

Aanwezig: Elisabeth Akkerman (VVD, voorzitter), Hans Moerkerk (Stadspartij 100%), Joren van Veen 
(PvdA), Dennis Ram (PVV), Jeffry van Hoorn (GroenLinks), Leendert van der Laan (Partij voor het 
Noorden), Sten Wennink (ChristenUnie), Sytse Jan Dul (PWC) (tot 10.15 uur), Jurjen Eikenaar (PWC) 
(tot 10.15 uur), Mirjam Wijnja (wethouder) (vanaf 10.15 uur), Peter Ritzema (concerncontroller) 
(vanaf 10.15 uur), Gerlof Bottema (auditor bij concernfinanciën) (van 10.15 – 10.50), Ben Becker 
(senior adviseur financiën) (van 10.15 – 10.50), Peter Kommerij (secretaris).

1. Opening en mededelingen
Elisabeth opent de vergadering. Het verslag van 22 juni wordt vastgesteld.     

2. Nieuws van de accountant

Sytse Jan geeft een toelichting op de startnotitie en het controleplan. Die laatste gaat in op 
de aanpak van de controle en de accenten die worden gelegd door de accountant bij de 
controle. Hans vraagt hoe organisatie en accountant de risico’s in kaart krijgen en hoe je 
weet of dit volledig is. Sytse Jan zegt dat de raad de koers daarbij uitzet via de kadernota 
risicomanagement, verder probeert de accountant samen met de organisatie op basis van 
ervaring, gesprekken en indrukken van andere gemeenten een goed beeld te krijgen. 
Overigens is het in deze onzekere tijden erg lastig om dit goed te doen en heel veel 
organisaties worstelen ermee: hoe ontwikkelt de energieprijs zich, de bouwkosten, 
personeelskosten enz. Hans vraagt of de raad weet wat er speelt tussen accountant en 
organisatie. Sytse Jan zegt dat hierover via de rapportages wordt bericht en hier in de AC- 
vergaderingen. De rechtmatigheidsverantwoording komt aan de orde, de organisatie is hier 
druk mee en over het controlejaar 2023 moet de gemeente dit voor het eerst zelf doen. 
Belangrijk daarbij is te laten zien wat je als gemeente hieraan hebt gedaan. Gevraagd wordt 
of er in het kader van fraude ook gekeken wordt naar spookmedewerkers. Sytse Jan zegt dat 
dit niet specifiek het geval is, ook omdat het tegenwoordig best moeilijk is om na te gaan met
veel thuiswerkers. Maar het zou best een interessant onderwerp kunnen zijn. Verder gaat de 
accountant met een nieuwe methode veel meer continu monitoren en daarbij veel gerichter 
kijken naar de uitzonderingen. Volgens hem leidt dit tot een duidelijke kwaliteitsverbetering 
van de controle. Ook is de controlestandaard voor accountants vernieuwd. Dat betekent dat 
PWC meer met deskundigen in gesprek gaat, inzicht wil krijgen en ook projecten wil 
bezoeken. 

Jurjen Eikenaar gaat nader in op de wijze van risicobeoordeling. Bij afwijkingen boven de 
475.000 euro wordt dit gerapporteerd aan de raad. Het kader hiervoor is desgevraagd de 
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posten die van tevoren door de accountant zijn gedefinieerd. Wat het door de accountant 
voorgestelde speerpunt betreft (rechtmatigheid van aanbesteding inzake verblijf Oekraïense 
vluchtelingen of controle uitkeringen aan deze groep mensen) hoeft deze van de leden van 
het AC niet, ze vragen om hier nog even na te kunnen denken. In de komende maand zal het 
AC hier duidelijkheid over geven. De accountant zal op korte termijn nog wat suggesties 
hiervoor doen op basis van wat ze bij andere gemeenten horen. Over de brief inzake 
afronding controle 2021 zijn verder geen vragen, het hoge aantal SiSa-regelingen leidt tot 
een hogere vergoeding, maar dat was al bekend. De waarnemingen van de accountant bij de 
begroting komen eind oktober, voor de raad is dit mooi op tijd voordat het politieke debat 
plaats gaat vinden. Elisabeth bedankt de accountants voor hun bijdrage aan deze 
vergadering. De volgende keer wellicht wat meer tijd hiervoor nemen.  

3. Presentatie rechtmatigheid
Gerlof Bottema en Ben Becker hebben een presentatie voor het AC voorbereid waarbij ze 
ingaan op de rechtmatigheidscontrole die vanaf 2023 moet worden uitgevoerd door de 
gemeentelijke organisatie ipv de accountant. Het gaat dan om naleving van wet- en 
regelgeving door de organisatie. Er is al proefgedraaid op het gebied van inkoop, de 
komende tijd wordt er concernbreed proefgedraaid en is er steeds afstemming met de 
accountant. Drie criteria vallen onder rechtmatigheidscontrole: begrotingscriterium, 
voorwaardencriterium en het  M&O-criterium (misbruik en oneigenlijk gebruik). Joren vraagt 
hoe het gaat met het toepassen van  hardheidsclausules en verzoekt om dat goed inzichtelijk 
te maken. Peter Ritzema geeft aan dat dat gebeurt, het is van belang dat de gemeente niet in
problemen komt door al te strenge criteria. De vraag aan de raad is nog welke 
verantwoordingsgrens zal worden gehanteerd tussen de 1 en 3% (wettelijke grens). Gerlof 
geeft aan dat op basis van het proefdraaien en de resultaten daarvan een advies over het 
percentage aan de raad zal worden uitgebracht. Dennis vraagt of het wellicht mogelijk is om 
aan te geven wat het verschil in kosten is tussen de keuze voor 1% en 3 %. Hier wordt naar 
gekeken. Ook op termijn zal de organisatie kijken of er aanleiding is om het percentage te 
wijzigen. In de loop van 2023 zal dit in het AC aan de orde komen op basis van de opgedane 
ervaringen.

4. Gemeentebegroting 2023
- De AC-leden vragen naar verbeteringen in de komende begroting tov vorig jaar. Peter 

Ritzema geeft aan dat het verbeteren van de begroting een proces over meerdere jaren  
is, zoals al eerder geconstateerd. Het lukt dit jaar nog niet om de aanbiedingsbrief te 
verbeteren, het blijkt dat dit meer moeite kost dan een betere aanbiedingsbrief bij de 
VGR. Hierover zal nog worden gesproken met  het AC. In ‘de begroting in één 
oogpopslag’ zitten de nodige plaatjes verwerkt, deze ontwikkeling zal zich de komende 
jaren doorzetten en dat gaat samen op met één interactieve begroting (en niet langer 
daarnaast ook nog een boekwerk met afwijkende paginering). De begroting gaat 
volgende week naar de raad toe, de persconferentie van het college over de begroting is 
op vrijdag 30 september, daarna is het stuk openbaar. 

- Traject richting politieke bespreking: vanuit de griffie en in overleg met de ambtelijke 
organisatie is het voorstel als volgt: ambtelijke presentatie voor de raad op 5 oktober, 
gelegenheid voor de raad om per mail en telefonisch technische vragen te stellen, op 26 
oktober een presentatie voor de raad door deskundige Liesbeth Reekers over: hoe lees je
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een begroting, waar op te letten en waar wat te vinden. De accountant tenslotte komt 
eind deze maand met zijn rapportage met waarnemingen bij de begroting (net als de 
afgelopen twee jaar). AC is akkoord met deze aanpak. 

- De sessies op 2 november (sociaal, ruimtelijk en financieel/veiligheid) zullen net als 
anders in drie sessies aan de orde komen. Ook is er een sessie over de grondexploitaties. 
Gevraagd wordt om te kijken of de sessies  over sociaal en ruimtelijk niet iets langer 
kunnen ten koste van de sessie over financiën. De griffie kijkt hiernaar.
 

5. Voortgangsrapportage II
- Vanuit het AC is de vraag hoe er de afgelopen tijd invulling is gegeven aan het scherper 

begroten en het beter kunnen voorspellen van het rekeningresultaat, waar al langer 
aandacht voor wordt gevraagd. Peter Ritzema geeft aan dat gewerkt is aan betere 
bewustwording o.a. door middel van betere prognoses en scherpe gesprekken met 
directies. Maar wat je ziet in de praktijk is dat de meicirculaire een enorme afwijking in 
het accres opleverde, dat de BUIG lastig is en blijft om op te sturen en dat de positie van 
het zijn van centrumgemeente ook tot veel afwijkingen leidt. Ook heeft de gemeente 
moeite om goede mensen te krijgen en is er over het algemeen veel onzekerheid over 
komende ontwikkelingen. Wat de gemeente weet wordt gemeld aan de raad, maar door 
al die  onzekerheden bij elkaar zullen er meer afwijkingen zijn. Deze worden voor de raad
zo goed mogelijk in beeld gebracht en het verschil tussen wat wel en niet beïnvloedbaar 
is zal daarbij worden aangegeven.

6. Rondvraag 
Joren laat weten dat hij is voorgedragen voor de VNG-commissie financiën. Veel succes 
gewenst!

Volgende reguliere AC is op woensdag 23 november om 9.30 uur (leden AC om 9 uur). 
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