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Geachte raadsleden,

Het audit committee heeft 26 november jl. een bijeenkomst gehad. 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 bespreking van de
managementletter interim controle 2014 van de accountant. Verder is er gesproken over de
uitkomsten van de bijeenkomst die het audit committee met raadsleden op 28 oktober
organiseerde over gewenste verbeteringen tav de gemeentebegroting vanaf 2016.
Managementletter interim controle 2014
De accountant toont zich tevreden over de aandacht binnen de organisatie voor beheersing/
control. Ook de overgang naar het shared service center is vooralsnog redelijk goed verlopen
en de terugval waar de accountant eerder voor waarschuwde heeft zich in geringe mate
voorgedaan. De accountant wijst er wel op dat de gemeente gevoelig is voor
renteschommelingen vanwege de relatief hoge schuldpositie van 1 miljard euro. Er zijn wel
buffers ingebouwd om een rentestijging tot op zekere hoogte op te vangen, maar de
accountant adviseert om na te gaan waar het kantelpunt ligt, oftewel bij welke stijging de
extra kosten niet meer binnen de buffer kunnen worden opgevangen. Verder wijst de
accountant erop dat het lastig genoeg wordt om de structurele bezuinigingen die staan
gepland voor de periode 2014 – 2017 te realiseren. Wat de grondexploitaties betreft adviseert
de accountant om een verliesvoorziening te treffen voor de afzet van bedrijventerreinen in
Meerstad na 2030. Het gaat om een bedrag van 9 miljoen euro, waarvan 4 miljoen euro al in
het weerstandsvermogen was opgenomen en wat bij de begroting 2015 is aangevuld met 3,5
miljoen euro. Bij de rekening 2014 komt daar nog 1,5 miljoen euro bij. Vanuit het audit
committee kwam de vraag of dit nu echt nodig is, volgens de accountant heeft dit te maken
met verscherpte regelgeving rond grondexploitaties. De accountant gaf verder desgevraagd
aan dat hij geen aparte rapportage over de grondexploitaties naar de raad zal sturen, maar dat
de drie door hem gemaakte opmerkingen goed verwoord staan in de collegebrief van 11
november, die vlak voor de begrotingsbehandeling naar de raad is gestuurd. Voor de
duidelijkheid zal hij nog een briefje naar de raad sturen waarin dit wordt uitgelegd. De
managementletter zal worden geagendeerd in de raadscommissie F&V van 10 december.
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Begroting nieuwe stijl
Het audit committee heeft de opmerkingen besproken die door de raad in de bijeenkomst met
het audit committee op 28 oktober. Het komt er op neer dat de begroting compacter en
overzichtelijker kan, met doorklikmogelijkheden naar achterliggende stukken en waarbij
meer gebruik wordt gemaakt van digitale mogelijkheden. Het is de bedoeling dat een
projectgroep de mogelijkheden verder in beeld gaat brengen, en daarbij ook de voor- en
nadelen van het autoriseren door de raad op programma- dan wel deelprogrammaniveau in
beeld brengt. Als goede voorbeelden zijn de begrotingen van Amersfoort, Enschede en
Leeuwarden genoemd. Gekeken wordt of het mogelijk is een programma in oude en in
nieuwe stijl te presenteren, zodat de verschillen duidelijk worden. In het audit committee van
januari zal dit besproken worden en daarna zal het leiden tot een voorstel aan de raad via de
raadscommissie F&V.

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.
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