
AUDIT COMMITTEE

Nieuwsbrief audit committee september 2022

Het audit committee heeft op 21 september vergaderd. Met deze nieuwsbrief informeren 
we de raad over de onderwerpen die daar aan de orde zijn geweest. 

Nieuws van de accountant: startnotitie en controleplan   
Met de accountant hebben we de starnotitie en het controleplan voor de 
accountantscontrole van boekjaar 2022 besproken. Hierin wordt aangegeven hoe de 
accountant de controle gaat uitvoeren, welke accenten gelegd worden en welke afspraken 
zijn gemaakt met de ambtelijke organisatie om de controle goed te laten verlopen. Aan het 
audit committee is gevraagd welke speerpunten zij namens de raad willen meegeven voor 
de controle. Afgelopen jaar heeft de accountant voor de raad nader gekeken naar de 
maatregelen om het voorspellend vermogen van de gemeente te verbeteren en naar de 
juiste inzet van compensatiegelden die de gemeente heeft ontvangen in het kader van 
Covid-19. Het audit committee denkt nog na over nieuwe speerpunten, mocht u hier ideeën 
over hebben, dan horen we die graag.  

Rechtmatigheidscontrole: stand van zaken
Met de wethouder en de concerncontroller is de stand van zaken met betrekking tot de 
rechtmatigheidscontrole (naleving van wet- en regelgeving door de gemeente) besproken 
aan de hand van een presentatie. Vanaf volgend jaar zal de gemeente deze controle zelf 
moeten uitvoeren in plaats van de accountant. Hierover komt nog een voorstel naar de raad 
toe, omdat de raad de rapporteringstolerantie moet vaststellen. De organisatie is aan het 
proefdraaien en op basis daarvan komt het college volgend voorjaar met een voorstel. 

Gemeentebegroting 2023  
Gesproken is over de verdere verbeteringen in de komende begroting en over de 
voorbereiding van de raad op het politieke debat. Een ambtelijke presentatie op 5 oktober, 
de mogelijkheid om per mail en telefonisch technische vragen te stelen, een presentatie op 
26 oktober over hoe de begroting te lezen door deskundige Liesbeth Reekers en een memo 
van de accountant met waarnemingen bij de begroting maken daar deel van uit. De raad 
ontvangt van de griffie nog een apart memo hierover. Op 30 september wordt de begroting 
2023 gepresenteerd door het college.

Fracties ‘geadopteerd’ door leden van het audit commitee
Aangezien er zeven fracties zijn vertegenwoordigd in het AC, en vijf dus niet, heeft het AC in 
overleg met u besloten om die vijf fracties wat actiever op de hoogte te houden van het 
werk van het AC. Daarom zijn de volgende koppeltjes gemaakt: 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.

Training leden audit committee
Om hun werk goed te kunnen doen volgen de leden van het AC een training onder leiding 
van oud-accountant Henk Boshove. In vier sessies komen diverse thema’s aan de orde zoals 
de P&C-cyclus, weerstandsvermogen, reserves, grondexploitaties, aansturen van de 
accountant. 
   
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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https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/besluitenlijst-AC-21-september-2022.pdf

