
AUDIT COMMITTEE

Nieuwsbrief audit committee mei 2022

Het audit committee heeft op 18 mei vergaderd (voor het eerst in de nieuwe samenstelling). 
Met deze nieuwsbrief informeren we de raad over de onderwerpen die daar aan de orde zijn 
geweest. 

Korte introductie accountant   
Aan de hand van een korte presentatie (hier te vinden) heeft de accountant nader uitgelegd 
wat ze voor raad en audit committee kunnen betekenen en hoe ze dat de komende tijd vorm 
willen gaan geven. Daarbij zijn de belangrijkste accountantsdocumenten voor de raad aan de 
orde geweest, en verder de P&C-cyclus en de invulling van de natuurlijke adviesfunctie. Ook 
heeft de accountant een overdrachtsdocument voor de raad van Groningen gemaakt met 
daarin veel nuttige informatie. De moeite waard voor elk raadslid om door te nemen. 

Stand van zaken controle jaarrekening 2021
De controle van de jaarrekening die momenteel plaatsvindt verloopt volgens de accountant 
goed. De samenwerking met de gemeentelijke organisatie is soepel. Vooral de controle van 
extra veel SISA-regelingen dit jaar (maar liefst 65, waar het de vorige jaren minder dan 30 
waren) kost veel tijd. Vooralsnog ziet het ernaar uit dat de accountant een goedkeurende 
verklaring ten aanzien van zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid kan afgeven. 

Voorstel voor voorbereiding raad op politiek debat over gemeenterekening 2022  
Om de raad zo goed mogelijk voor te bereiden op het politieke debat over de 
gemeenterekening 2021 (op 29 juni in drie meningsvormende sessies, op 6 juli 
besluitvormend in de raad) wordt er een programma voor de raad voorbereid. Op 1 juni 
wordt de rekening aan de raad aangeboden: 

- Zo is er de mogelijkheid om zowel telefonisch als per mail technische vragen te 
stellen over de rekening (van 2 t/m 23 juni); 

- op woensdag 8 juni (van 13.30 – 15.00 uur) is er een technische presentatie voor de 
raad over de gemeenterekening, met gelegenheid tot het stellen van vragen;

- op woensdag 22 juni (van 10.15 – 12.00 uur) presenteert de accountant zijn 
rapportage bij de rekening aan de raad. Deze bijeenkomst is tevens een introductie 
van de accountant en het audit committee voor de raad. 

Het AC is akkoord met deze aanpak. De raad ontvangt begin juni een memo van de griffie. 

Nieuwe opzet aanbiedingsbrieven bij P&C-documenten en doorontwikkeling leesbaarheid 
en bruikbaarheid van de gemeenterekening in het algemeen
Het audit committee heeft zich de laatste jaren samen met de gemeentelijke organisatie 
ingezet om de begroting en rekening qua leesbaarheid verder te verbeteren. Zo is het aantal 
programma’s teruggebracht van 13 naar 4, is het aantal indicatoren gehalveerd van 360 naar 
180 en is de omvang van het geheel afgenomen. De komende jaren zullen er verder 
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https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/presentatie-AC-18-mei-2022-1.pdf?confirm=confirm
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Audit-committee-2020/2022/18-mei/09:30/Overdrachtsdocument-PWC-GR22-gemeente-Groningen.pdf?confirm=confirm


verbeteringen worden doorgevoerd, bijv. door meer gebruik te maken van infographics. In 
het audit committee van 18 mei is gesproken over de nieuwe opzet van de 
aanbiedingsbrieven, een aandachtspunt dat eerder door de accountant naar voren is 
gebracht. Het idee is om in de aanbiedingsbrief (bij de begroting, de rekening en de twee 
voortgangsrapportages) kernachtiger de belangrijkste boodschappen naar voren te brengen 
en met plaatjes en grafieken meer inzicht in de ontwikkelingen te geven. Het audit 
committee kan zich goed vinden in het aangeleverde voorbeeld. Bij de eerste 
voortgangsrapportage die rond 8 juni naar de raad wordt gestuurd zal dit voor het eerst 
worden toegepast. 

Training voor leden van het AC
Het AC heeft gesproken over het volgen van een training in het najaar om als leden van het 
AC de eigen rol goed in te kunnen vullen. Besloten is om in principe deze training met elkaar 
te gaan volgen. Verder is besloten dat er op 15 juni een extra vergadering is van het audit 
committee. Dan zullen de AC-leden met elkaar nadenken over de te volgen koers en de 
aandachtspunten die het AC de komende tijd wil oppakken. Ook de communicatie met de 
raad is dan onderwerp van gesprek. 

Tot slot
Vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Neem dan contact op met voorzitter Elisabeth 
Akkerman of secretaris Peter Kommerij. Voor meer informatie verwijzen we naar het verslag 
van deze AC-bijeenkomst, hier te vinden (op het RIS onder de map dossiers). 
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