
  

GRIFFIE

Bijeenkomst Audit Committee 22 juni 2022 (Radesingel)

Aanwezig: Elisabeth Akkerman (VVD, voorzitter), Hans Moerkerk (Stadspartij 100%), Joren van Veen 
(PvdA), Dennis Ram (PVV), Jeffry van Hoorn (GroenLinks), Sten Wennink (ChristenUnie), Berndt 
Benjamins (wethouder), Sytse Jan Dul (PWC), Jurjen Eikenaar (PWC), Peter Ritzema 
(concerncontroller) Willem van der Heide (directeur financiën), Peter Kommerij (secretaris).

Afwezig met kennisgeving: Leendert van der Laan (Partij voor het Noorden). 

1. Opening en mededelingen
Elisabeth opent de vergadering. Het verslag van 18 mei wordt vastgesteld.     

2. Nieuws van de accountant 

Sytse Jan doet verslag van het accountantsrapport. De accountant heeft een goedkeurende 
verklaring afgegeven voor de getrouwheid en de rechtmatigheid. Het is een intensief traject 
geweest, o.a. door de vele SISA-regelingen, maar uiteindelijk met weinig bevindingen en  
enkele onzekerheden. Naast aandacht voor het  Sociaal domein is er in de controle ook 
aandacht besteed aan fraude en integriteit. Dan gaat het ook om de naleving van wet- en 
regelgeving. Dit heeft niet tot bevindingen geleid. Ander belangrijk thema in de jaarrekening: 
de grondexploitaties en met name de waardering daarvan. Op basis van een uitgebreide mix 
van aannames over prijzen, rente, stijgende kosten enz. wordt een inschatting gemaakt van 
de waarde. Er is nu sprake van veel onzekerheden. In de jaarrekening zitten ze er goed in. Bij 
enkele projecten is de peildatum 1 oktober, en zijn eventuele veranderingen in de laatste 
drie maanden van het jaar niet meegenomen. De accountant adviseert om dit wel te doen en
de procedure hierop aan te passen. Hans: is het coalitieakkoord ook meegenomen? Sytse 
Jan: het is wel doorgenomen, maar besluitvorming door de raad is hierin bepalend. De 
impact van verbonden partijen neemt steeds meer toe, de accountant wijst op het belang 
van grip hierop houden. Voor de raad is belangrijk hier goed over geïnformeerd te worden en
te weten waar je over gaat. 

Jurjen: de rechtmatigheidsverantwoording zal vanaf controlejaar 2023 door de gemeenten 
worden overgenomen, zo is onlangs in Den Haag besloten. Qua voorbereidingen loopt de 
gemeente op schema. Het is wel zaak aandacht voor de voortgang te blijven houden nu er 
een extra jaar overbrugd moet worden. 
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Sytse Jan: de samenwerking met de gemeente tijdens de controle is heel plezierig verlopen. 
Het dossier is goed opgeleverd. Op centraal niveau moest dit best nog wat aangescherpt 
worden, het zou mooi zijn als de afdelingen dit zelf direct al goed aanleveren. Het team 
auditing zit qua bemensing wat lastig, daar is volop aandacht voor. De IT-relatie met Fujitsu is
tamelijk complex. Begin mei zijn er nadere afspraken met Fujitsu gemaakt met aanvullende 
kosten van 1 miljoen euro tot gevolg. Er staan kritische migraties van systemen op stapel die 
goed zullen moeten verlopen. Er is sprake van een afboeking op rioleringen van 16 miljoen 
euro vanwege onterecht activeren van BTW de afgelopen jaren. De raad is hier december 
vorig jaar over geïnformeerd. Joren: worden er na afronding van het boekenonderzoek 2016-
2018 door de Belastingdienst voor de periode na 2018 nog kosten verwacht? Jurjen: de 
Belastingdienst doet nog onderzoek, de 4 miljoen euro is de beste inschatting is die nu is te 
maken. De vraag is wanneer de Belastingdienst weer langs komt voor een volgend 
onderzoek, dit kan zomaar pas over tien jaar het geval zijn. Sytse Jan: het is belangrijk dat de 
gemeente de eigen processen strak inricht. Het bedrag van vier miljoen euro is gezien de 
begroting niet veel, maar wel zonde geld. 

Jurjen: Warmtestad is een belangrijke deelneming voor de gemeente, de komende jaren is er
nog sprake van aanloopverliezen en zal er nog geïnvesteerd moeten worden, rond 2025 
wordt het break even point verwacht. Gezien de risico’s voor de gemeente is extra aandacht 
voor deze verbonden partij gewenst. Sytse Jan: Bij de Europese aanbestedingen is sprake van
een minimale afwijking, dat is bij andere gemeenten een stuk hoger. De gemeente heeft hier 
een goede ontwikkeling in gemaakt. De invloed van COVID 19 is groot en veelomvattend voor
de gemeente, bijv. met oog op risico’s bij subsidieverstrekking. De accountant heeft hier 
geen bevindingen op. Ook bij de uitvoering van de TOZO zijn er geen bevindingen, dit heeft 
de gemeente netjes opgepakt. Bij het verbeteren van het voorspellend vermogen, waar ook 
de raad aandacht voor heeft gevraagd, ziet de accountant dat er stappen worden gezet. Dit 
speelt bij heel veel gemeenten en is ook moeilijk, maar Intern is er veel aandacht voor. De 
financiële positie van de gemeente blijft kwetsbaar, dat is zeker een aandachtspunt. Ten 
aanzien van het verbeteren van het jaarverslag, is dit nu nog niet zichtbaar maar de 
ontwikkelingen zijn er wel. Het kan meer uitnodigend, daar ligt nog een uitdaging. 

Willem van der Heide: als organisatie zijn we blij met het verslag van de accountant, we 
worden ieder jaar wat beter, ook van onze kant was de samenwerking met PWC prettig. De 
aandachtspunten onderschrijven we. Met het beter presenteren van de documenten zijn we 
bezig, dat geeft wel eens spanning met het volledig moeten/willen zijn van de rapportages. 
Joren: wordt bij het oppakken van de verbonden partijen door de organisatie ook de raad  
hierin meegenomen? Peter Ritzema: dat zullen we zeker doen. De kadernota verbonden 
partijen stamt alweer uit 2015, gezien het toenemende belang van verbonden partijen is het 
zaak daar goed naar te kijken en ook  van de raad te horen hoe zij betrokken willen worden.  

3. Presentaties straks 
De afstemming hierover vindt plaats. Eerst is er een korte introductie van het audit 
committee, daarna van de accountant en ten slotte presenteert de accountant zijn 
rapportage bij de gemeenterekening 2021.  

4. Rondvraag 
Geen. Elisabeth sluit af en bedankt Berndt voor zijn deelname aan het AC, gezien zijn 
afscheid binnenkort.  

Volgende reguliere AC is op woensdag 21 september om 9.30 uur (leden AC om 9 uur). 
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