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AUDIT COMMITTEE 

 
 
Nieuwsbrief audit committee juni 2021 
 
Het audit committee heeft op 16 juni vergaderd. Met deze nieuwsbrief informeren we u 
graag over de onderwerpen die daar aan de orde zijn geweest.  
 
Rapport accountant bij de gemeenterekening 2020  
Het AC heeft het rapport van de accountant  bij de gemeenterekening 2020 besproken. 
Naast tevredenheid over de goedkeurende verklaring en het helder geschreven rapport 
kwamen er enkele vragen naar voren. Zo ging het over kwetsbare posities in de organisatie 
(IT-auditor en bij de bouwkostentoets), wat volgens de accountant niet breder in de 
organisatie is te zien en waar de gemeente, aldus de concerncontroller, actie op 
ondernomen heeft. Verder kwam de situatie rond de uitbesteding van de ICT en de rol van 
Fujitsu aan de orde. Belangrijk is volgens de accountant om als gemeente adequate kennis in 
huis te hebben om goed tegenwicht te kunnen bieden. Over het voorspellend vermogen van 
de gemeente werd een vraag gesteld en waarom er ondanks het voornemen van soepel 
begroten er toch een verschil is van ruim 60 miljoen euro tussen het voorspelde en 
uiteindelijke resultaat. Volgens de accountant is hier, naast invloed van Covid-19, sprake van 
een cultureel aspect: Groningse zuinigheid en voorkomen van gedoe bij een tekort (dan 
liever een overschot presenteren). De wethouder onderstreepte dit en voegde daaraan toe 
dat onder andere met het werken aan meer integraliteit in de organisatie verbetering wordt 
nagestreefd. Ten slotte sprak het AC waardering uit voor de wijze waarop de accountant het 
aandachtspunt van de raad had uitgewerkt: hoe gaat de gemeente om met het inschatten 
en beoordelen van risico’s in de grondexploitaties. Voor de raad wordt in het rapport 
duidelijk gemaakt hoe dit in zijn werk gaat. Het rapport van de accountant bij de rekening 
vindt u hier.  
 
Begroting nieuwe stijl en de te hanteren indicatoren 
In een later stadium, maar nog voor het zomerreces, zullen enkele leden van het audit 
committee met betrokken ambtenaren de lijst met voorgestelde indicatoren voor de nieuwe 
begroting doorspreken. Het is in ieder geval de bedoeling dat het er een stuk minder worden 
(nu ruim 300, straks minder dan 200) en dat de indicatoren ook echt inzicht geven in de 
mate van doelbereik.  
 
Aanbesteding nieuw accountantscontract 
De AC-leden zijn bijgepraat over de voortgang van de voorbereiding voor de Europese 
aanbesteding van een nieuw accountantscontract. Het is de bedoeling dat de raad in oktober 
de documenten vaststelt, daarna kunnen deze worden gepubliceerd en kunnen de 
accountants die mee willen dingen hun offertes gaan opstellen. Het nieuwe contract gaat in 
per 1 juli 2022.  
 

https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/gemeenteraad/2021/30-juni/15:00/Groningen-ACV-versie-d-d-17-06-2021.pdf
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Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze nieuwsbrief, dan kunt u uiteraard altijd 
contact opnemen met voorzitter Elisabeth Akkerman of secretaris Peter Kommerij. Voor 
meer informatie verwijzen we u naar het verslag van deze AC-bijeenkomst, hier te vinden 
(op het RIS onder de map dossiers).  
     
 
  
 
 

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/besluitenlijst-AC-16-juni-2021-1.pdf

