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AUDIT COMMITTEE 

 
 
Nieuwsbrief audit committee september 2021 
 
Het audit committee heeft op 22 september vergaderd. Met deze nieuwsbrief informeren 
we de raad over de onderwerpen die daar aan de orde zijn geweest.  
 
Controleplan 2021 van de accountant   
Het AC heeft het controleplan 2021 van de accountant besproken. Daarin geeft de 
accountant aan hoe hij de controle over het boekjaar 2021 wil uitvoeren en welke 
aandachtspunten hij meeneemt. In de toelichting tijdens de vergadering gaf de accountant 
aan dat de controle meer continu zal zijn, gericht op een systeem dat inzoomt op 
uitzonderingen/afwijkingen. De landelijke plannen om de rechtmatigheidscontrole voortaan 
door de gemeente te laten uitvoeren zijn met een jaar uitgesteld naar 2022. Deze overgang 
betekent dat de raad de verantwoordingsgrens en het normenkader moet vaststellen. Het 
AC zal hierover in de volgende bijeenkomst van november vergaderen.  
Het audit committee heeft ten behoeve van de controle de volgende twee aandachtspunten 
aan de accountant meegegeven: 

- Welke maatregelen worden genomen en welke acties worden geformuleerd om het 
voorspellend vermogen van de financiële positie van de gemeente Groningen te 
verbeteren?  

-  Welke compensatiegelden in het kader van Covid-19 bestaan er en hoe wordt intern 
gewaarborgd dat deze voor het juiste doel worden besteed? 

De accountant gaat hier expliciet aandacht aan besteden in zijn rapportage bij de 
gemeenterekening 2021. 
 
Voorbereiding op gemeentebegroting 2022 
Het AC heeft de voorbereidingen op de begroting besproken en stelt de volgende 

activiteiten voor: 

- een technische presentatie voor de raad op maandag 4 oktober van 19–20 uur 

(digitaal via teams). Deze worden verzorgd door ambtenaren die nauw betrokken zijn 

geweest bij de totstandkoming van de begroting 2022.  

- Verder is er net als bij de rekening gelegenheid om per mail en telefonisch technische 
vragen te stellen (ipv de vragencarrousel);  

- De accountant biedt (net als vorig jaar) aan de raad een memo aan met 
waarnemingen over de begroting (rond 26 oktober).  

- Verder heeft het AC aangedrongen op een presentatie van een extern deskundige 
die ingaat op hoe je je als raad het beste kan voorbereiden op het begrotingsdebat. 
Hiervoor is Liesbeth Reekers bereid gevonden, die ook bij de rekening in juni een 
presentatie heeft verzorgd. Zij zal een presentatie geven op (naar verwachting) 
woensdag 13 oktober van 10-12 uur (digitaal via Teams).  
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- De gemeentebegroting 2022 wordt op 30 september door het college aan de raad 
aangeboden en dan zal ook een memo met bovengenoemde punten naar de raad 
gaan.   

 
Indicatoren in de nieuwe begroting 
Voor het zomerreces hebben enkele leden van het audit committee met betrokken 
ambtenaren de lijst met voorgestelde indicatoren voor de nieuwe begroting doorgesproken. 
Het aantal indicatoren in de begroting 2022 zal worden teruggebracht van 360 naar 180 en 
deze sluiten beter aan op de gestelde beleidsdoelen. Volgend jaar zal bij het opstellen van de 
begroting worden bekeken hoe visualisaties kunnen helpen om de tekst beter inzichtelijk te 
maken. Door het AC is opgemerkt dat er meer gebruik kan worden gemaakt van de 
Basismonitor door met links in de begroting hier naartoe te werken. Ook het in beeld 
brengen van trends met cijfers over de laatste vijf jaar is een belangrijk aandachtspunt voor 
het AC. Overigens is de begroting nieuwe stijl nog niet af en zullen de komende jaren 
worden gebruikt voor verdere verbeteringen.  
 
Exit-interview met AC-lid Jasper Been 
Op 15 september nam Jasper Been afscheid van de raad en op 22 september was zijn laatste 
AC-vergadering. Hieronder een weergave van een kort interview over zijn ervaringen met 
het AC en de lessen die hij ons nog wil meegeven.  
 
“Toen ik begon als lid van het audit committee had ik eigenlijk geen idee wat ik kon 
verwachten. Het heeft echt wel even geduurd , niet alleen voor mij denk ik, maar ook voor  de 
andere AC-leden, voordat we ongeveer doorhadden hoe het werkte en hoe we ons moesten 
opstellen in de richting van de accountant en de wethouder. Het is ook best pittig, de 
onderwerpen die in het AC voorbij komen, technisch en redelijk abstract en het is niet de 
bedoeling om er politiek van te maken. Het aansturen van de accountant hebben we wel 
eens vergeleken met de automonteur die zegt wat er aan je auto mankeert en die je maar op 
zijn woord moet geloven. Maar na het eerste jaar ging het steeds beter. Ik denk dat we aan 
de nieuwe opzet van de begroting een goede bijdrage hebben geleverd, en dat de begroting 
die er nu ligt zou kunnen leiden tot veel betere debatten in de raad, met minder details en 
meer hoofdlijnen en waaruit ook de verschillende standpunten van de fracties beter naar 
voren komen.  
Wat nog niet echt goed gelukt is (en wat we wel hebben meegekregen bij de training die we 
als AC-leden twee jaar geleden hebben gevolgd), is dat de kwaliteit van de raadsvoorstellen 
nog wel beter kan: welke doelen willen we met een voorstel precies bereiken, welke 
resultaten willen we als raad zien en wanneer kan een project als afgerond worden 
beschouwd. Ik denk dat met duidelijker raadsvoorstellen de positie van de raad ten opzichte 
van het college nog verder kan worden versterkt. Daar zou het AC zich tot de verkiezingen 
nog op kunnen richten.  
Het zou voor het nieuwe AC overigens het beste zijn als de huidige leden doorgaan, gezien de 
ervaring die ze inmiddels hebben. En verder is het voor nieuwe AC-leden handig als ze enige 
kennis van financiën hebben een pre, maar niet een must. En je moet over een kritische blik 
beschikken.  
Of de raad voldoende op de hoogte is wat het AC doet? Wij als AC moeten hen wel 
informeren. Omdat het nogal technisch is wat het AC bespreekt, is het nog best lastig om het 
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aan de  raad goed uit te leggen. Hun betrokkenheid bij het AC hoeft op zich niet groter, als ze 
ons maar weten te vinden op het moment dat er onduidelijkheden of vragen zijn.  
Om nog even op de begroting terug te komen, ik hoop dat de nieuwe opzet van de begroting 
ertoe zal leiden dat er meer amendementen worden ingediend bij de begroting. Zo'n 
amendement laat goed zien waar je voor staat en maakt het debat concreet, dat geldt ook 
voor een eventuele tegenbegroting! Benieuwd hoe het begrotingsdebat straks gaat verlopen 
en jammer dat ik daar niet meer bij ben. Maar ik blijf het wel volgen”.    

 
 

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).  
     
 
  
 
 

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/besluitenlijst-AC-22-september-2021.pdf

