GRIFFIE

Bijeenkomst Audit Committee 10 juli 2019
Aanwezig:, mevr. Akkerman (VVD, voorzitter), Dhr. Duit (Student&Stad), dhr. Van Zoelen
(PvdD), mevr. Van der Weele (PvdA), dhr. Brandsema (ChristenUnie), dhr. De Rook
(wethouder), dhr. Koes (plv. concerncontroller), dhr. Dashorst (griffier), dhr. Kommerij
(secretaris).
Afwezig (m.k.): dhr. Been (GroenLinks).

1.

Opening en mededelingen
Mevr. Akkerman opent de vergadering. Zij merkt op dat er een gesprek heeft
plaatsgevonden over de training voor raadsleden met Henk Boshove. De data van de
cursus worden opnieuw doorgegeven, het is wel van belang dat de raadsleden zoveel
mogelijk hierbij aanwezig zijn. Het gaat om de volgende data:
Woensdag 18 september van 9.30 – 12.30 uur
Woensdag 9 oktober van 12.00 – 16.00 uur
Woensdag 16 oktober van 12.00 – 15.00 uur
Woensdag 30 oktober van 12.00 – 15.00 uur
De locatie van de trainingen (niet op het stadhuis) zal nog worden doorgegeven.
Verslag vorige vergadering (19 juni) wordt vastgesteld. Nav het verslag merkt de
wethouder op dat hij graag nog eens de procedure rond meerwerk aan de orde wil
hebben. Afgesproken wordt dat de griffie de bestaande afspraken op een rij zet en
dat dit de volgende vergadering op de agenda staat.

2.

Memo opzet nieuwe begroting
Elisabeth geeft aan dat ze met Jasper heeft gesproken over dit memo en hij is positief
over de voorgestelde aanpak. Wat beter kan is dat je de aanbiedingsbrief bij de
begroting meer en beter terugziet in de begroting zelf. Ook de andere leden zijn
overwegend positief over de voorgestelde aanpassingen: met de uitwerking van de
zes strategieën wordt duidelijker waar de gemeente op inzet en dat kan leiden tot
een debat in de raad dat meer op hoofdlijnen is. De voorgestelde nieuwe werkwijze
van de raad sluit hier heel goed bij aan. Overigens vraagt dit bij raadsleden ook een
cultuurwijziging van hoe je naar de begroting kijkt: consequenter denken in wat het
streven naar doelen en de bijbehorende aanpak betekent qua effecten. Paul geeft
aan dat het niet direct in één keer lukt om van oud naar nieuw over te gaan, dat vergt
enige tijd. Elisabeth stelt voor om een rondje langs de fracties te maken om dit te
bespreken en zo meer draagvlak voor deze aanpak te krijgen. Voordeel is tevens dat
het AC zich meer kan laten zien aan de raad. Dat voorstel wordt gedeeld. In
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september zullen de AC-leden, eventueel in groepjes, de fracties op de
maandagavonden gaan bezoeken.
Concreet voorbeeld van de begroting nieuwe stijl is die van de gemeente Enschede.
Als de raad kiest voor een andere programma-indeling, dan zal deze formeel door de
raad moeten worden vastgesteld.

3.

Memo kaders nieuwe notitie weerstandvermogen
In aanloop naar een nieuwe nota weerstandsvermogen is ter bespreking met het AC
een memo opgesteld met uitgangspunten. De vraag is of het AC zich in deze
uitgangspunten kan vinden, zodat de nota verder kan worden uitgewerkt en er een
voorstel aan de raad kan worden voorgelegd. In het terugbrengen van het aantal
reserves dat meetelt voor het weerstandsvermogen van 15 naar maximaal 2 kunnen
de AC-leden zich wel in vinden. Het hanteren van een ondergrens van 25 miljoen
euro in de reserves voor het weerstandsvermogen is men ook akkoord mee.
Desgevraagd geeft de wethouder aan dat de hoogte hiervan min of meer is
gebaseerd op de acute tegenvallers van de afgelopen jaren, die met dit bedrag
opgevangen kunnen worden. Het streven naar een weerstandsvermogen van 100%
aan het eind van deze coalitieperiode (derde uitgangspunt) staat al in het
coalitieakkoord. In de overige vier uitgangspunten kan het AC zich wel vinden, al is er
uiteraard wel politiek verschil van mening over de mogelijkheid de verhoging van de
OZB met 5% te blijven hanteren. De opvattingen van het AC worden meegenomen in
de verdere uitwerking en in het najaar wordt er een voorstel aan de raad voorgelegd.
Het AC denkt nog na over de suggestie van de wethouder om bij dit voorstel een
advies van het AC uit te brengen.

4.

Rondvraag
Aan het agendapunt over de voorlopige aanpassing van de indicatoren in de
begroting komen we niet meer toe, dit schuift door naar de volgende vergadering. De
wethouder doet een mededeling over het idee van het college om de gevolgen van
de septembercirculaire niet langer in de conceptbegroting (die enkele dagen later
naar de raad gaat) te verwerken, maar hier de druk af te halen en de wijzigingen later
te verwerken. De leden van het AC kunnen zich deze werkwijze voorstellen, maar
willen dan wel dat de raad vlot daarna op de hoogte wordt gesteld over wat de
septembercirculaire voor de begroting van het komende jaar betekent.
De voorzitter sluit de vergadering.

De volgende vergadering van het AC is op woensdag 2 oktober van 9.30 – 11.00 uur

1.

Datum afspraak

Gemaakte afspraken

Status

8 mei

Er volgt nog een ambtelijke reactie op de
meerwerkbrief van de accountant, zodat
de AC-leden mede op basis daarvan een
besluit kunnen nemen.

Afgehandeld
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2.

8 mei

Over de opzet van de begroting vanaf 2021
en het omgaan met de indicatoren zal er
een overleg plaatsvinden met wethouder,
voorzitter AC en griffie om hiervoor een
proces uit te lijnen.

3.

8 mei

4.

10 juli

5.

10 juli

De startnotie controlejaar 2020 komt aan
de orde in de AC-vergadering van januari
2020.
In het AC van 2 oktober wordt gesproken
over de meerwerkprocedure
De leden van het AC maken in september
en rondje langs de fracties, o.a. om over de
nieuwe opzet van de begroting te praten

afgehandeld
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