
  

GRIFFIE

Bijeenkomst Audit Committee 23 november 2022 (B&W-kamer stadhuis)

Aanwezig: Elisabeth Akkerman (VVD, voorzitter), Hans Moerkerk (Stadspartij 100%), Joren van Veen 
(PvdA), Dennis Ram (PVV), Leendert van der Laan (Partij voor het Noorden), Sten Wennink 
(ChristenUnie), Sytse Jan Dul (PWC), Gerben Huize (PWC), Peter Ritzema (concerncontroller) (vanaf 
10.15 uur), Peter Kommerij (secretaris).  

Afwezig (m.k.):  Jeffry van Hoorn (GroenLinks), Mirjam Wijnja (wethouder).

1. Opening en mededelingen
Elisabeth opent de vergadering. Het verslag van 21 september wordt vastgesteld. Ook de 
jaarplanning is akkoord, de septembervergadering is met een week vervroegd.       

2. Nieuws van de accountant

Interim bevindingen: Sytse Jan geeft toelichting. Hij is behoorlijk tevreden met hoe de 
organisatie ervoor staat. Wel opvallend dat er nog zoveel bevindingen openstaan. Daarover 
heeft hij tegen de organisatie gezegd: regel het! Pak de bevindingen op, en maak het in de 
uitvoering niet te moeilijk. Desgevraagd geeft hij aan dat meer automatisering echt nog 
mogelijk is. Wel is het zo dat innovatie nu meer aandacht krijgt, dat moet de komende jaren 
echt resultaat opleveren. Leendert vraagt wie de voortrekkers van innovatie zouden moeten 
zijn. Sytse Jan ziet een rol weggelegd voor team auditing, maar het gaat over meer dan data 
analyse en IT oplossingen. Het moet echt vanuit de beleidsafdelingen komen. Bij control is 
men bezig met innoveren, mede aan de hand van het door de accountant aangedragen 
continuous monitoring platform (CMP). Dennis vraagt of de organisatie en de mensen hier 
voldoende voor open staan. Sytse Jan geeft aan dat jonge talenten wel nodig zijn, die frisse 
energie de nieuwe ontwikkelingen omarmen. Dat gebeurt ook. Hans vraagt hoe AC en raad 
dit een duwtje kunnen geven. Volgens Sytse Jan kan het AC dit onderwerp  oppakken door 
aan het college te vragen hierover te rapporteren in de bedrijfsvoeringsparagraaf van de 
begroting en de rekening. Besloten wordt om dit onderwerp als AC op te pakken en hier de 
komende tijd aandacht aan te geven. Dit kan op verschillende manieren: door een 
presentatie, een werkbezoek in de eigen organisatie om met eigen ogen de ontwikkelingen 
te bekijken of anderszins. Over de concrete invulling denkt het AC nog na.  

Sten vraagt nav de constatering dat de eerste lijn (van de drie lines of defence) beter kan, 
hoe Groningen het doet in vergelijking met andere gemeenten? Sytse Jan zegt dat dat op 
onderdelen verschillend is. Zijn inschatting is dat Groningen in de middenmoot zit, er zijn 
echt wel stappen gezet, op het gebied van inkoop is Groningen verder dan een aantal andere
grote gemeenten, maar in totaal staan er nog wel wat punten open. De tweede lijn is goed in
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positie als het gaat om doorontwikkeling van het risicomanagement en innovatie. De derde 
lijn is team Audit en daar is de laatste tijd goed in geïnvesteerd, met o.a. een nieuwe 
teamleider. Het advies van de accountant voor de derde lijn is om een visie op te stellen, 
daar zijn echt nog stappen in te zetten. 

Tav de IT is het belangrijk op te letten met overgang naar nieuwe systemen, goede 
beheersmaatregelen zijn daarbij nodig. De relatie met Fujitsu blijft moeizaam en de 
gemeente heeft een marktverkenning gedaan richting een nieuwe aanbesteding om een 
beeld te krijgen van de mogelijkheden in de markt om de gevraagde IT-werkzaamheden te 
verkavelen. De IT is erg in beweging, ook andere gemeenten hadden en hebben in meer of 
mindere mate problemen met uitbesteding. Regievoeren door de gemeente is heel 
belangrijk en dat is een heel andere rol. Men is nu te veel afhankelijk van één partij. 
Verkaveling kan daar een oplossing voor zijn. PwC gaat dit heel goed volgen. 

Speerpunt voor de accountant: vanuit het AC is nagedacht over het meegeven van een 
speerpunt aan de accountant bij de jaarrekeningcontrole. Het AC wil graag dat er nader 
gekeken wordt naar verbonden partijen, en hoe de gemeente daarop stuurt. Sytse Jan neemt
dit punt mee, maar wijst erop dat hij hierin alleen naar de rol van de gemeente zelf kan 
kijken en niet in de ‘keuken’ van de verbonden partijen zelf, dus ook niet naar de wijze 
waarop de accountant van de verbonden partij zijn werk uitvoert. 

Onderwerp voor workshop accountant: Elisabeth geeft aan dat het AC graag een workshop 
over de gemeenterekening wil, ook met als doel om de financiële kennis van de raad verder 
te brengen. Joren is bereid om bij de voorbereiding betrokken te worden. Peter plant een 
datum ergens in maart 2023.

3. Terugkijken op begrotingsbehandeling en voorbereiding 

Peter Ritzema schuift aan. Sten merkt op dat de meningsvormende sessies eigenlijk te kort 
waren, er was wel ruimte voor vraag en antwoord maar niet voor discussie onderling. Een 
aandachtspunt voor de volgende keer. Het ambtelijk stellen van vragen via de mail en per 
telefoon is goed verlopen volgens de raadsleden en de concerncontroller. De lijst met 
intensiveringen geeft een goed beeld van waar het college op inzet, volgens Peter is er 
bewust voor gekozen dit niet over de begroting te verdelen, maar in een aparte lijst op te 
nemen. Hans geeft aan dat hij het lastig vindt om te kunnen bepalen of iets incidenteel of 
structureel is, vooral ten aanzien van nieuw beleid. Voor Dennis ontbrak het aan een actueel 
financieel beeld op het moment dat de begroting werd besproken: met name de 
septembercirculaire gaf nieuwe signalen af. Peter Ritzema herkent dit wel en wil kijken of er 
volgend jaar een soort laatste update gegeven kan worden, bijv. door middel van een sessie. 

Verder geeft het AC als wens aan om de meningsvormende sessies een week te vervroegen, 
zodat er meer tijd tussen sessies en raad is voor het opstellen van moties en amendementen.
Ook dit wordt meegenomen. Over de waarnemingen bij de begroting van PwC heerst 
tevredenheid: daar kon de raad wel wat mee, het hielp bij de voorbereidingen, vanuit de 
raad waren daar positieve geluiden over. De presentatie van Liesbeth Reekers had eigenlijk 
eerder gemoeten, ook zijn er twijfels of deze presentatie de volgende keer opnieuw moet 
plaatsvinden. Verschillende raadsleden vonden het op meerdere punten een herhaling van 
wat in een eerdere presentatie aan de orde is geweest. 

Peter Ritzema wil ten aanzien van de aanbiedingsbrief in een volgende vergadering van het 
AC graag de mogelijke verbeteringen bespreken. Ook heeft de wethouder het aanbod gedaan
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om naar de indicatoren te kijken. Dennis vindt deze nog niet voldoende aangehaakt, de 
samenhang tussen doelen, maatregelen en indicatoren ontbreekt veelal. Het AC vindt dat er 
voortgemaakt moet worden met de verdere verbetering van de begroting. Vanuit het AC is 
de subgroep met Elisabeth, Dennis, Jeffry en Sten of Joren daarvoor beschikbaar.  

4. Rondvraag 

Peter Ritzema kondigt een brief aan de raad aan over de rechtmatigheidsverantwoording. 
Elisabeth stelt voor om voortaan om 9 uur met de vergadering te beginnen, zodat we een uur
voor accountant hebben en een uur voor de wethouder/ concerncontroller. Dat is akkoord. 

Volgende reguliere AC is op woensdag 25 januari 2023 om 9.00 uur.  
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