
AUDIT COMMITTEE

Jaaroverzicht audit committee 2021
Hierbij ontvangt u het jaaroverzicht 2021 van het audit committee. Hiermee informeren we de 
raad over de belangrijkste onderwerpen waar het AC zich het afgelopen jaar mee bezig heeft 
gehouden. Het audit committee heeft vorig jaar in totaal zes keer vergaderd. De verslagen vindt 
u hier. De brieven naar aanleiding van deze vergaderingen (vanaf mei) vindt u hier. Voorafgaand 
aan elke vergadering was er een vooroverleg met alleen de leden van het AC. Bij de 
vergaderingen van het audit committee zijn doorgaans aanwezig de leden van het audit 
committee (zie colofon), accountant PWC (Sytse Jan Dul en Winnie Kort), de wethouder van 
financiën (Paul de Rook tot juli en Berndt Benjamins vanaf augustus) ), de concerncontroller 
(Janneke Procee) en de griffie (Josine Spier en Peter Kommerij).   

Begroting nieuwe stijl
Het audit committee heeft veel tijd gestopt in het verbeteren van de begroting, samen met 
betrokken ambtenaren. Er is gekozen voor een nieuwe programma-indeling (van 15 naar 4 
programma’s, zie afbeelding). Doel daarvan is een minder omvangrijke begroting zodat de raad  
meer op hoofdlijnen het debat over de begroting (en rekening) voert. Op andere momenten 
kunnen dan meer de details aan bod komen. Verder is het aantal indicatoren in de begroting flink 
verminderd en zijn deze behoorlijk aangescherpt. Een andere insteek bij het verbeteren is 
geweest dat de programmateksten meer aansluiten bij de doelen die in het coalitieakkoord zijn 
geformuleerd. De make-over van de begroting is nog niet afgerond, het audit committee wil 
graag meer plaatjes (infographics) in de begroting terugzien en ook zouden de indicatoren inzicht 
in resultaten over meerdere jaren te zien moeten geven. De waarneming-en die de accountant 

bij de begroting 
2022 heeft 
gedaan bevatten 
ook waardevolle 
tips die tot 
verbetering van 
de begroting 
kunnen leiden. 
Wordt vervolgd 
dus…
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https://gemeenteraad.groningen.nl/themas/07-Audit-Committee/AC-verslagen/2021
https://gemeenteraad.groningen.nl/themas/07-Audit-Committee/Brieven-AC-aan-de-raad/nieuwsbrieven-2021-1


Workshop over risicomanagement en weerstandsvermogen
Op 10 maart heeft de accountant samen met ambtenaren van de gemeente een workshop voor 
de raad verzorgd over risicomanagement en weerstandsvermogen. Het audit committee had in 
een eerder stadium voor dit onderwerp gekozen omdat het om actuele en voor de gemeente 
Groningen zeer relevante thema’s gaat. Aan de hand van een casus en enkele stellingen is de rol 
van de raad en de mogelijkheden om hierop de sturen verder uitgediept. Ook is nog eens 
benadrukt dat het voor de controlerende rol van de raad belangrijk is om de ontwikkelingen van 
de gemeente op dit gebied goed te volgen en het college hier kritisch op te blijven bevragen.  

Sheet uit presentatie workshop PWC over risicomanagement 10/3/2021

Bespreken reguliere rapportages met de accountant
Het AC heeft in 2021 ook uitgebreid aandacht besteed aan de reguliere rapportages van de 
accountant. Het gaat dan om het accountantsverslag bij de jaarrekening en de 
managementletter interim controle. In juni heeft het AC de rapportage bij de jaarrekening 
besproken met als belangrijkste onderwerpen de relatie met Fujitsu (‘zorg als gemeente dat je 
voldoende kennis in huis hebt om de regierol in de richting van Fujitsu goed te kunnen 
vervullen’). Ook het voorspellend vermogen van de gemeente (het vaak forse verschil tussen het 
voorspelde rekeningresultaat bij de voorgangsrapportage -II en het uiteindelijk behaalde 
rekeningresultaat in de gemeenterekening) is besproken en kan echt beter. Volgens de 
accountant heeft dit laatste te maken met een cultuuraspect in de organisatie. Het college werkt 
eraan om dit te verbeteren. Het AC heeft voor de controle van de jaarrekening van 2021 als 
aandachtspunt aan de accountant meegegeven om in kaart te brengen welke acties de 
gemeente onderneemt om aan dat cultuuraspect te werken en het voorspellend vermogen te 
verbeteren. 
Bi het bespreken van de managementletter in december is de moeizame samenwerking met 
Fujitsu besproken, ook in relatie tot de migratie van gegevens naar nieuwe systemen. En verder 
heeft het AC naar aanleiding van die bespreking besloten om de uitvoering van de aanbevelingen 
van de accountant door de gemeente strakker te gaan volgen.   
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Europese aanbesteding nieuw accountantscontract
Vanwege het aflopen van het contract met de huidige accountant per 1 juli 2022 is het AC nauw 
betrokken geweest bij de Europese aanbesteding voor een nieuw contract. Samen met de 
organisatie is een offerteaanvraag opgesteld, die in oktober door de raad is vastgesteld. 
Vervolgens is aan de aanbesteding van start gegaan en uit twee offrerende partijen is na een 
uitgebreide beoordeling met medewerking van twee AC-leden PWC als beste naar voren 
gekomen. De raad heeft vervolgens op 26 januari van dit jaar een besluit genomen om een nieuw 
contract met PWC af te sluiten voor 5 jaar met een mogelijke verlenging van twee jaar.    

Tot slot
Voor vragen over het audit committee of suggesties voor aandachtspunten staat het AC altijd 
open. Het audit committee is te bereiken via onderstaand telefoonnummer en emailadres.   

 

Colofon: 
Dit is het jaaroverzicht van het audit committee gemeente Groningen 
Bereikbaar via: peter.kommerij@groningen.nl 
Telefoon: 050 – 367 7727
Leden audit committee in 2021: Elisabeth Akkerman (voorzitter), Gerben 
Brandsema, Amrut Sijbolts, Els van der Weele, Jasper Been (tot 1 oktober) en 
Terence van Zoelen. Ambtelijke ondersteuning: Peter Kommerij. 
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