
 

 

 

 

 

 

AUDIT COMMITTEE 

 
Nieuwsbrief audit committee november 2022 
 
Het audit committee heeft op 23 november vergaderd. Met deze nieuwsbrief informeren we 
de raad over de onderwerpen die daar aan de orde zijn geweest.  
 
Nieuws van de accountant: bespreken van rapportage interim bevindingen, onderwerpen 
voor speerpunt en workshop     
Met de accountant hebben we de rapportage interim bevindingen besproken. In deze 
rapportage ligt het accent op de interne beheersing van de gemeente zelf en het oordeel van 
de accountant daarover. (Dit is de aanloop naar de echte controle van de jaarrekening 2022, 
waar de accountant in maart volgend jaar mee begint.) De accountant is tamelijk tevreden 
over hoe de organisatie ervoor staat. Het audit committee heeft aandacht gevraagd voor  
innovatie die door de organisatie wordt ingezet bij het verbeteren en versnellen van 
controleprocessen. Omdat er volgens de accountant nog wel een tandje bij kan, wil het audit 
committee de ontwikkelingen op dit gebied de komende tijd nader volgen.   
 
Als speerpunt voor de controle op de jaarrekening heeft het audit committee aan de 
accountant meegegeven om te kijken naar de verbonden partijen en hoe de gemeente 
daarop stuurt. Als onderwerp voor een workshop voor de raad in maart volgend jaar 
(mogelijk 15 of 22 maart) is gekozen voor de gemeenterekening: nadere uitleg over 
financiële termen, rol van accountant bij de controle en manieren voor de raad om zich goed 
op politiek debat over de rekening voor te bereiden.   
 
Terugkijken op de behandeling van de gemeentebegroting 2023 
Samen met de accountant en de concerncontroller is teruggekeken op de voorbereiding en 
behandeling van de gemeentebegroting. De Waarnemingen van de accountant zijn door de 
raad goed ontvangen, is de indruk van het AC. Voor de raadsleden heeft dit zeker 
meerwaarde. Aan de onderwerpen die door PwC zijn genoemd (aanbiedingsbrief kan beter, 
beperk de omvang, minder tekst en meer gebruik van infographics) wil het audit committee 
de komende tijd aandacht besteden. Ook de indicatoren (verbetering tussen doelen, 
samenhang en indicatoren) zullen opnieuw worden bekeken. Verder wil het AC graag dat de 
meningsvormende sessies voortaan een week eerder zijn, zodat er meer tijd zit tussen de 
sessies en de besluitvormende raad. Een ander verbeterpunt is een actueel overzicht van de 
financiële stand van zaken nadat de begroting al naar de raad is gestuurd. De 
septembercirculaire wil nog wel eens een ander beeld geven en raadsleden weten dan niet 
precies welke ruimte er wel of niet is voor extra intensiveringen. Het AC gaat de komende 
tijd samen met de gemeentelijke organisatie actief aan deze onderwerpen werken.    
 
Fracties ‘geadopteerd’ door leden van het audit commitee 
Zoals ook in de vorige nieuwsbrief al gemeld heeft het AC de vijf niet in het AC-
vertegenwoordigde fracties ‘geadopteerd’: SP – Leendert van der Laan, PvdD – Dennis Ram, 



 

 

CDA – Sten Wennink, Student&Stad – Joren van Veen, D66 – Jeffry van Hoorn. De AC-leden 
zullen met enige regelmaat contact zoeken met ‘hun’ fractie en hen informeren over diverse 
ontwikkelingen. Andersom kunt u natuurlijk te allen tijde contact opnemen met het AC met 
uw vragen en suggesties. 
 
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).  
     
 
Colofon: 
Nieuwsbrief audit committee november 2022 
Leden van het audit committee: Leendert van der Laan,  
Dennis Ram, Joren van Veen, Hans Moerkerk, Jeffry van Hoorn,  
Sten Wennink en Elisabeth Akkerman (voorzitter). 
Ambtelijke ondersteuning vanuit de griffie: Peter Kommerij.  

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/besluitenlijst-AC-23-november-2022.pdf

