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Geachte raadsleden, 
 
Het audit committee heeft op 11 maart vergaderd. Met deze brief informeren we u kort over 
wat daar besproken is. Het verslag van de bijeenkomst is zoals gebruikelijk naar de 
raadscommissie F&V gestuurd en zal op de lijst van ingekomen stukken worden geplaatst. 
Belangrijkste onderwerp tijdens deze vergadering was de presentatie met nadere uitleg over 
de schuldpositie van de gemeente Groningen. Ook is gesproken over de voortgang van de 
voorbereidingen voor de begroting nieuwe stijl vanaf 2016 en over de aanstaande Europese 
aanbesteding van een nieuw accountantscontract.   
 

Schuldpositie gemeente Groningen 
In oktober 2014 stond in een artikel op de website van raadslid.nu dat de gemeente 
Groningen de hoogste schuldpositie per inwoner van alle gemeenten in Nederland heeft. Dat 
was aanleiding voor een van de leden van het AC om hier een nadere toelichting op te 
vragen. Hoofd Treasury Chris Bel heeft dit in het audit committee nader uitgelegd. Het klopt 
wel dat de gemeente Groningen een schuld heeft van ruim 1,1 miljard euro, maar  van dat 
bedrag is 470 miljoen euro doorgeleend aan enkele woningcorporaties en vooral aan 
Meerstad. De kapitaallasten (rente en aflossing) van die 470 miljoen euro komen niet voor 
rekening van de gemeente, maar voor rekening van degene aan wie de bedragen zijn 
doorgeleend. Wanneer de schuldpositie voor die factor wordt gecorrigeerd, bezet Groningen 
op de lijst van 30 grote gemeenten de tiende positie wat betreft schuldpositie per inwoner. 
Voor de resterende 630 miljoen euro die de gemeente aan ‘echte’ schulden heeft, wordt er 60 
miljoen euro per jaar aan rente en aflossing betaald. Dat is 6% van de jaarlijkse begroting van 
1 miljard euro (peildatum 2015). De accountant vindt dit relatief hoog, maar inzicht in de 
financiële positie en het weerstandsvermogen zijn volgens hem veel belangrijker. Wethouder 
Schroor geeft aan dat de jaarlijkse kapitaallasten goed gedragen kunnen worden en dat deze 
omvang van de schuld voor een centrumgemeente als Groningen met stevige grondposities 
wel verklaarbaar is. Daar komt bij dat de gemeente nu eenmaal niet over veel eigen middelen 
beschikt, die ook nog eens grotendeels in het weerstandsvermogen zitten. Wil de gemeente 
dus investeren of projecten uitvoeren, dan zal er geleend moeten worden.  
 

Begroting nieuwe stijl 
De voortgang van de voorbereidingen is besproken in het AC. Er ligt nu eind deze maand een 
voorstel in de raad om de licht aangepaste programma-indeling vast te stellen en tevens het 
autorisatieniveau van de raad te verschuiven van deelprogrammaniveau naar 
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programmaniveau. Ook het maken van een aantrekkelijke webversie van de begroting is in 
dat voorstel opgenomen. De eerstvolgende stap is nu dat er per programma uit de begroting 
een doelenboom wordt gemaakt, waarbij duidelijk de deelprogramma’s, beleidsvelden en 
activiteiten onderscheiden worden. Aan de deelprogramma’s en beleidsvelden worden 
vervolgens indicatoren toegevoegd. Die laatste zijn voor de raad heel belangrijk. Zeker met 
het verschuiven van het autorisatieniveau winnen de indicatoren aan betekenis. De raad kan 
hier nog meer op gaan sturen en controleren. Daarom is in het AC afgesproken dat ook 
hiervoor een raadsvoorstel wordt gemaakt, waarbij de raad de doelenbomen en de te 
gebruiken indicatoren gaat vaststellen. Naar verwachting zal dit voorstel in mei aan de raad 
worden voorgelegd. Op 8 april gaat het audit committee over dit voorstel in een extra 
vergadering in discussie.  
 

Europese aanbesteding accountantscontract 
De accountant is in het verleden benoemd door de raad, zoals de Gemeentewet voorschrijft, 
om de raad te helpen bij het uitoefenen van diens controlefunctie. Het huidige contract met 
Ernst&Young loopt (na zes jaar) af op 1 juli 2016. Gezien de kosten van dit contract is de 
gemeente verplicht om Europees aan te besteden voor een nieuw contract. Het is zaak om 
hier tijdig mee te beginnen, omdat het om een vrij lange procedure gaat. Bovendien is het 
prettig voor een eventueel nieuwe accountant dat hij tijd heeft om zich in te werken. In het 
audit committee is gesproken over de eerste stappen van dit proces. Het gaat dan om het 
opstellen van een zogenaamd bestek (waarin wordt aangegeven welke diensten er van de te 
contracteren accountant worden verwacht) en een programma van eisen (waarin is 
aangegeven wat er ten aanzien van de offertes wordt verwacht en hoe deze worden 
beoordeeld). Deze stukken worden ambtelijk voorbereid. Het is aan de leden van het audit 
committee om met name hun wensen voor de in te huren accountant aan te geven voor het 
programma van eisen. De aanbesteding zal de komende tijd elke keer op de agenda van het 
audit committee staan. Overigens is bij de bespreking hiervan onze huidige accountant niet 
aanwezig. Ook hij kan straks meedoen aan de Europese aanbesteding en een offerte 
uitbrengen.   
 
 
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze brief, dan kunt u uiteraard altijd contact 
opnemen met voorzitter Inge Jongman of secretaris Peter Kommerij. Voor meer informatie 
verwijzen we u naar het verslag van deze AC-bijeenkomst.  
 
Met vriendelijke groet, 
namens het audit committee, 
 
 
Peter Kommerij, secretaris.   


