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GRIFFIE 

 

 

Bijeenkomst Audit Committee 19 april 2017 

Aanwezig: mevr. Jongman (ChristenUnie, voorzitter), dhr. Van der Meide (PvdA), Dhr. Bolle 

(CDA), dhr. De Greef (SP), dhr. Leemhuis (GroenLinks), dhr. Dashorst (griffier), dhr. 

Schroor (wethouder), mevr. De Jong (concerncontroller), dhr. Kommerij (secretaris), dhr. Van 

Kommer (PWC), dhr. Dul (PWC).  

Afwezig (m.k.): mevr. Koebrugge (VVD).  

 

 

1. Bespreking stand van zaken jaarrekeningcontrole en proces 

bespreking/besluitvorming kosten extra werkzaamheden met de accountant  

De voorzitter heet de heren Van Kommer en Dul welkom in de vergadering. De 

voorzitter stelt dat de accountant eind vorige week twee bespreekpunten heeft 

aangedragen voor het audit committee (over proces voortgang jaarrekeningcontrole 

en over proces bespreking/besluitvorming kosten extra werkzaamheden) en verzoekt 

de accountant uiteen te zetten wat hij hierover aan het audit committee wil melden.  

Dhr. Van Kommer zegt dat de accountant volop aan de slag is met de controle van de 

jaarrekening, na de 30-dagenscan en de managementletter. Er moet nog veel werk 

gebeuren met impact op planning en mogelijk het af te geven oordeel. Er liggen nog 

veel vragen bij de organisatie. Gisteren zou de rekening aan de raad worden 

aangeboden, dat is nu niet verstandig omdat er nog veel vragen liggen. Daar moet eerst 

meer zicht op komen ten behoeve van het oordeel over de jaarrekening. Dat kost nog 

wel wat tijd. 15 juli is formeel de einddatum voor aanlevering van de jaarrekening met 

accountantsverklaring bij de provincie, die einddatum moet geen probleem zijn. De 

uitstaande vragen kosten nog best veel tijd, bij één persoon zit een enorme piek. Wat is 

wenselijk tav de afronding? Gisteren nog zijn de dertig uitstaande punten 

doorgenomen en zijn er acties uitgezet. Er zijn minimaal twee tot drie weken nog 

nodig en de vraag is hoe we het proces verder gaan invullen.  

Dhr. Bolle vraagt hoe het kan dat niet al eerder is vastgesteld dat de planning niet 

haalbaar zou zijn. 

Dhr. Dul geeft aan dat er begin februari is gestart met de controle. Er is veel overleg 

gevoerd. De onderwerpen hebben de afgelopen twee maanden nadrukkelijk op de 

agenda gestaan. Vorige week moest PWC concluderen dat de planning niet haalbaar 

bleek.    

Dhr. Bolle merkt op dat er blijkbaar afgelopen maandag pas aan de bel is getrokken. 

Na de 100-dagenscan en na de managementletter is er geen signaal afgegeven dat de 

planning onder druk stond. De gemeente is toch geen nieuw bedrijf? Ze hebben toch 

vaker met accountantscontrole te maken gehad? 

Dhr. Dul zegt dat de verwachting steeds was dat de gevraagde zaken op tijd zouden 

worden opgeleverd, maar dat gebeurde niet. PWC heeft te maken met een aantal 

factoren. Er zijn een aantal regels veranderd. Verder heeft de vorige accountant de 

afgelopen 10 jaar op een bepaalde manier gefunctioneerd, PWC heeft daar kritische 
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vragen over. Beoordeling van bepaalde zaken kunnen volgens PWC niet. Sommige 

verantwoordingen worden op basis van het kasstelsel gedaan, terwijl de gemeente een 

baten- en lastenstelsel heeft. Er zijn wijzigingen in de organisatie van de gemeente 

geweest en de accountant ziet zaken waarvan onduidelijk is wie dit oppakt. Bij de 

Grexen, voor deze gemeente heel belangrijk, hebben zich in de voorschriften (BBV) 

veel wijzigingen voorgedaan. Daarnaast zijn de afgelopen jaren in de gemeente zaken 

gegroeid die volgens PWC niet kunnen.  

Dhr. Bolle vraagt waarom er niet een eerder moment is gekozen om het AC te 

informeren dat de planning niet zeker was. 

Dhr van Kommer geeft aan dat dit het eerste jaar is dat PWC de gemeente controleert. 

Dan gaat het erom of je de organisatie snapt. In de managementletter heeft PWC een 

aantal stevige boodschappen afgegeven. De accountant heeft zich moeten verdiepen in 

de balansposten. De Grexen zijn al genoemd, daar waren vragen over van PWC, maar 

de antwoorden bleven uit. Als accountant heb je dan de hoop dat je er wel met de 

organisatie uit zult komen. Op 8 maart heeft PWC een belangrijke bijeenkomst met de 

organisatie gehad. Daar is de conclusie getrokken dat het wel een slagje dieper moest 

en toen is er van alles in gang gezet. Eén keer per week heeft PWC een call gehouden 

met o.a. de concerncontroller. Daar is heel veel energie ingestoken en was er steeds de 

hoop dat dit voldoende zou zijn. Maar PWC kreeg maar steeds niet de informatie die 

we wilden hebben. Tot en met 2015 heeft deze gemeente inderdaad een goedkeurende 

verklaring ontvangen. Daarbij komt de vraag aan de orde of de beginbalans juist is, 

want dat zou betekenen dat de accountant terug moet naar de vorige accountant om na 

te vragen hoe zij vorig jaar tot hun oordeel zijn gekomen. 

Dhr. Dul zegt dat het gaat om een mix van zaken: stukken die er niet zijn, of 

onvoldoende uitgewerkt, of het is voor de medewerkers niet duidelijk wat ze moesten 

doen.  

Dhr. Bolle vraagt waar we dan naar moeten kijken als we de goedkeurende verklaring 

bij de jaarrekening 2015 erbij zouden pakken. 

Dhr. Dul zegt dat het bijvoorbeeld gaat om de waardering van het vastgoed, de 

Grexen, het Forum etc. Bij de materiële vaste activa komt de accountant negatieve 

bedragen tegen, dat kan volgens PWC niet, dus hoe zit dat dan? Vanuit PWC kijken 

we er met een andere blik tegenaan dan de vorige accountant, en komen tot een ander 

standpunt. De Europese aanbestedingen zijn ook een aandachtspunt: PWC kan niet 

leunen op de interne controle van de gemeente. Dat betekent dat er tachtig dossiers aan 

de accountant moeten worden aangeleverd. Het gaat dan om zo’n 100 tot 200 miljoen 

euro aan inkoopkosten.  

Dhr. Bolle vraagt wanneer de controle kan zijn afgerond. 

Dhr. Dul geeft aan dat er nu nog geen controleverklaring getekend kan worden. Er 

moet nog heel veel audit gedaan worden, dat gaat over grote bedragen. De vraag aan 

de raad is of u dit wilt vaststellen of dat er eerst een jaarrekening moet liggen met het 

juiste resultaat. Ons advies is op daarop te wachten. 

Wethouder Schroor geeft aan dat hij zeker geen jaarrekening naar de raad stuurt als hij 

niet enige zekerheid heeft over wat het oordeel van de accountant gaat worden. Hij kan 

niet op basis van steeds weer nieuwe vragen van de accountant een planning 

aanleveren. 

Dhr. Dul geeft aan dat over 80% van de balans nog vragen zijn en nog issues open 

staan. Tot en met eind juni zou er veel moeten worden kunnen afgehandeld.  

Dhr. Leemhuis vraagt waarom het audit committee als gedelegeerd opdrachtgever 

namens de raad niet eerder is geïnformeerd.  
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Dhr. Dul merkt op dat er echt commitment is gegeven vanuit de organisatie. Over de 

materiële vaste activa wordt nu al 4/5 weken geworsteld. Nog elke dag is de 

accountant met de organisatie hiermee bezig en het lukt gewoon niet om de juiste 

stukken op tafel te krijgen. Dat geldt ook voor de Grexen. Afgelopen twee weken is 

steeds weer gebleken dat de organisatie niet de stukken gaat opleveren die nodig zijn 

om de planning te halen. Eind vorige week is daarom de conclusie getrokken: we gaan 

de planning niet halen. 

Dhr. Van Kommer begrijpt het chagrijn, en geeft aan dat PWC steeds heeft gedacht 

dat het zou lukken, maar dan ben je eigenlijk al bezig met ‘wishful thinking’. Ook 

begrijpt hij de vraag waarom het AC niet eerder is geïnformeerd. Op 8 maart was er 

een goede meeting met accountant en organisatie. Daar zijn allerlei acties weggezet. 

Er is een beweging in gang gezet om te kijken of de accountant in vijf weken tijd van 

voldoende en goede informatie kon worden voorzien. Langzaamaan is er wel meer 

scherpte ingekomen, maar het was niet goed genoeg. 

Dhr. Leemhuis merkt op dat de accountant blijkbaar lang een ander beeld had en dat 

op het laatste moment moet worden geconstateerd dat de planning niet wordt gehaald. 

Het vervelende is dat het AC daarbij niet in positie is gebracht. 

Dhr. Van der Meiden zegt dat het toch onbestaanbaar is dat de gemeente de afgelopen 

jaren de zaken niet op orde zou hebben.  

Dhr. Van Kommer merkt op dat er wellicht een procesafspraak gemaakt dient te 

worden over het in kaart brengen van de costdrivers voor de situatie zoals die is 

ontstaan: bij de gemeente is geen sprake van COS610 (controlestandaard), ten aanzien 

van de ICT zijn er extra werkzaamheden, tav de decentralisatie heeft de gemeente voor 

een andere verantwoording gekozen, de maatschappij stelt tegenwoordig andere eisen, 

en er is extra werk verricht voor de vulling van de balansdossiers. Dit zal worden 

samengebracht in een brief van de accountant. 

Dhr. Bolle wijst erop dat er van tevoren geen afspraken zijn gemaakt over extra 

werkzaamheden. 

Dhr. Dashorst vult aan dat er in het contract duidelijke afspraken hierover zijn 

gemaakt en dat er van tevoren contact dient te zijn over extra werk.  

Dhr. Van Kommer geeft aan dat er wel signalen zijn afgegeven, maar er is inderdaad 

geen geld aan gekoppeld.  

Mevr. Jongman wijst nogmaals op de duidelijke afspraken hierover. 

Dhr. Dul geeft aan dat de gemeente in de verste verte niet voldoet aan COS610, de 

offerteaanvraag klopte niet, zelfs het interne beheer van de gemeente is niet op orde.  

Dhr van Kommer schetst desgevraagd de omvang van het meerwerk:  

- door het niet voldoen aan COS610 levert dit voor de accountant twee keer zoveel 

werk op (helft van de fee was voor de proceskant, dus tweemaal zoveel is helft 

aanbesteding erbij), dat betekent 120.000 euro extra,  

- de ICT biedt onvoldoende zicht op de algemene beheersmaatregelen van de 

gemeente. Daardoor moet er extra naar het zogeheten lijstwerk worden gekeken 

(60.000 euro extra).  

- De decentralisaties en de PGB’s leiden tot extra werk voor de accountant (20.000 

euro)  

- en verder hebben alle balansdossiers tot veel extra werk geleid (120.000 euro).  

De extra kosten zijn bij elkaar opgeteld zo’n 320.000 euro.  

Mevr. Jongman geeft aan dat er behoefte is om even te schorsen. 

 

 

4. Maken van nadere afspraken met de accountant 
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Na de schorsing deelt voorzitter mevr. Jongman aan de accountant mee dat het audit 

committee zich behoorlijk overvallen voelt door de informatie over het niet halen van 

de planning, het extra werk en de kosten ervan. Ze wijst er nogmaals op dat er geen 

opdracht is gegeven voor het meerwerk. Verder ligt de opdracht tot het controleren 

van de jaarrekening er en gaat het AC er vanuit dat de accountant deze uitvoert. 

Verder zal het AC zich laten informeren over de in te nemen positie ten aanzien van 

het meerwerk. 

Dhr. Van Kommer geeft aan dat hij een brief over het meerwerk met specificatie van 

de bedragen deze week naar de griffier zal sturen.  

 

De voorzitter sluit de vergadering om 15.25 uur.               

     


