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Geachte raadsleden, 

 

 

Het audit committee heeft op 14 september jl. een bijeenkomst gehad. Met deze brief 

informeren we u kort over de onderwerpen die daar besproken zijn. Het verslag van de 

bijeenkomst is zoals gebruikelijk naar de raadscommissie F&V gestuurd en zal op de lijst van 

ingekomen stukken worden geplaatst. Dit verslag is net als deze brief ook terug te vinden op 

het RIS in de map dossiers (onder audit committee). In de vergadering is gesproken over de 

dienstverlening door de nieuwe accountant PWC en kort over de stand van zaken van de 

programmabegroting.   

 

Nieuwe accountant PWC begonnen met werkzaamheden 

Frank van Kommer, de accountant die namens PWC verantwoordelijk is voor de 

dienstverlening aan de gemeente Groningen, heeft het audit committee verteld over de 

werkzaamheden die ze nu aan het uitvoeren zijn. PWC is in de verkennende fase om zo een 

goed beeld te krijgen van de gemeente. Dat betekent ook dat de interim controle in twee 

delen zal worden aangeboden, in november in het AC een rapportage met eerste 

waarnemingen en in januari de managementletter. De accountant wil het liefst op meerdere 

momenten de raad van dienst zijn met rapportages en dat niet tot twee momenten per jaar 

beperken. De wijze waarop dat precies wordt ingevuld, zal de komende tijd worden 

uitgewerkt.  

De accountant gaf ook een winstwaarschuwing af voor de verklaring bij de jaarrekening 

2016: omdat nu voor een andere methode van verantwoording is gekozen ten aanzien van het 

sociaal domein kan het zijn dat er geen goedkeurende verklaring zal worden afgegeven. De 

gemeente moet er nu namelijk veel meer zelf voor zorgen dat het betrouwbare informatie 

krijgt van organisaties waaruit blijkt dat ingekochte diensten ook daadwerkelijk geleverd zijn 

zoals afgesproken. Het is voor de gemeente zaak om daar tijdig en actief werk van de maken, 

aldus de accountant.  

      

Gemeentebegroting 2017, stand van zaken en indicatoren 

Volgens wethouder Schroor wordt de begroting op tijd aangeleverd bij de raad, conform 

afspraak. Er wordt nu volop aan gewerkt, het college heeft nog enkele besprekingen en ook 

de gevolgen van Prinsjesdag worden meegenomen. De reactie van het college op de 

bespreking van de indicatoren door de raadsleden (vlak voor de zomervakantie) is inmiddels 

naar de raad gestuurd. Over de forse hoeveelheid indicatoren in de begroting zal het audit 

committee in de nabije toekomst ongetwijfeld opnieuw spreken.  
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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, 

 

 

 

P.A. Kommerij, 

Secretaris. 


