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GRIFFIE 

 

 

Bijeenkomst Audit Committee 11 maart 2015 

Aanwezig: mevr. Jongman (ChristenUnie, voorzitter), dhr. v/d Anker (Student&Stad), dhr. 
Van der Meide (PvdA), Dhr. Bolle (CDA), mevr. Koebrugge (VVD), dhr. Dashorst (griffier), 

dhr. Schroor (wethouder), dhr. Dijkstra (concerncontroller), dhr. Ellermeijer (EY), dhr. Drost 
(EY), mevr. Zandstra (EY), dhr. Kommerij (secretaris). 

Bij agendapunt twee: Dhr. Bel en dhr. Bakker van de afdeling Treasury. 
Afwezig (m.k.): dhr. Leemhuis (GroenLinks).  
 

1. Opening en mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering. Het verslag van 21 januari wordt vastgesteld, ook 
de voorgestelde gewijzigde vergaderdatum (niet op 1 juli maar op 24 juni) is akkoord.   

 
2. Presentatie over schuldpositie van de gemeente Groningen  

Dhr. Bel van de afdeling Treasury heeft nav een vraag van mevr. Koebrugge over de 
hoge schuldpositie van de gemeente Groningen een presentatie voorbereid. De totale 
schuld van de gemeente bedraagt ruim 1,1 miljard euro. Over een aanzienlijk deel 

daarvan, het gaat dan om 469 miljoen euro, betaalt de gemeente geen kapitaallasten 
(rente en aflossing) omdat dit is doorgeleend aan een aantal partijen zoals 

woningbouwcorporaties en vooral aan Meerstad. De gemeente loopt daarbij, zeker wat 
Meerstad betreft, wel risico, maar de kapitaallasten daarvan komen niet voor onze 
rekening. Wanneer de voor het doorgeleende deel gecorrigeerde cijfers worden 

bekeken, blijkt dat de gemeente lang niet de hoogste schuld heeft van de grotere 
gemeenten in Nederland en zijn er nog tien 100.000+-gemeenten met een hogere 

schuld. De kapitaallasten (rente en aflossing van alle schulden) in de 
gemeentebegroting 2015 bedragen ruim 60 miljoen euro. Dit is 6% van de totale 
jaarlasten van 1 miljard euro. Gevraagd wordt of dit een hoog percentage is of niet, 

vergeleken met andere gemeenten. Dhr. Bel heeft dit niet zo paraat, hij zal dit 
navragen. Dhr. Ellermeijer geeft desgevraagd aan dat wel bekend is dat Groningen een 

relatief hoge schuldpositie heeft, maar de vraag is hoe belangrijk dat is. Het is volgens 
hem veel belangrijker inzicht te hebben in het weerstandsvermogen en de financiële 
positie van de gemeente in het algemeen. Dhr. Schroor geeft aan dat Groningen als 

kerngemeente, met veel voorzieningen en een stevige grondpositie een schuldpositie 
heeft die daarmee verklaarbaar is. Bovendien kan de schuld gezien de jaarlijkse 

inkomsten van de gemeente goed gedragen worden. Ten aanzien van externe partijen 
is de gemeente heel terughoudend met het verstrekken van leningen. De leningen die 
zijn verstrekt aan woningbouwcorporaties lopen al vrij lang en daar komt niets bij. 

Dhr. Bolle vraagt wat de invloed van de schuldpositie is op het weerstandsvermogen. 
Dhr. Dijkstra legt uit dat dit via het rente omslag percentage (ROP) in de gaten wordt 

gehouden en op die manier wordt meegenomen in het meerjarenbeeld en het 
weerstandsvermogen. 
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De schuldpositie zal de komende jaren licht oplopen, maar de kapitaallasten zijn 

structureel gedekt in de begroting. Wat Meerstad betreft stond de gemeente eerst 
garant, sinds 2012 loopt de lening ook via de gemeente en dat heeft gezorgd voor een 

flinke verhoging van de totale schuld. In Rotterdam bijvoorbeeld wordt wel met 
garanties gewerkt, daar is in Groningen bewust niet voor gekozen. Dat maakt echter 
wel dat de cijfers tav de schuldposities er echt anders uitzien. In VNG-verband wordt 

nu nagedacht over het realiseren van een goede vergelijkbaarheid op dit punt. 
Mevr. Koebrugge vindt ruim 60 miljoen euro aan jaarlijkse kapitaallasten best wel 

veel. Dhr. Schroor legt uit dat de gemeente nu eenmaal niet veel eigen middelen heeft, 
die zitten ook nog eens grotendeels in het weerstandsvermogen. Bij investeringen en 
projecten is er eigenlijk geen andere keus dan geld te lenen. 

De voorzitter bedankt dhr. Bel voor de uitleg. 
 

        
3. Begroting nieuwe stijl 

In het meegestuurde memo wordt de   huidige stand van zaken weergegeven. Het 

raadsvoorstel over de programma-indeling, het autorisatieniveau en de webversie is 
inmiddels in F&V besproken en komt eind maart in de raad. De volgende stap is dat 

de doelenboom per programma en bijbehorende indicatoren worden opgesteld. Voor 
de raad en het AC is dit een belangrijk stuk. Hierover wordt afgesproken dat er een 
raadsvoorstel komt, waarbij de raad op een maandagavond zal worden bijgepraat, net 

als met het vorige raadsvoorstel. Ten aanzien van de indicatoren verzoekt dhr. Van den 
Anker om ook vergelijkingen met andere gemeenten mogelijk te maken, bijvoorbeeld 

ten aanzien van de overhead sociaal domein. Met enige mitsen en maren 
(vergelijkbaarheid is vaak erg lastig vanwege onvergelijkbare situaties en getallen) zal 
hier naar gekeken worden. Ten aanzien van de indicatoren wordt opgemerkt dat het 

beter is dat er enkele goede gebruikt worden dan veel nietszeggende. Verder wordt 
opgemerkt dat wanneer we als gemeente externe partijen beoordelen op hun prestaties,  

we zelf als gemeente ook kritisch moeten zijn ten aanzien van het behalen van onze 
eigen doelen. Er zal een extra AC-vergadering zijn op 8 april om 13.30 uur om te 
praten over het voorstel voor de doelenbomen per programma en bijbehorende 

indicatoren. Zoals afgesproken zal het audit committee in de verdere ontwikkeling 
worden meegenomen.    

 
4. Rondvraag    

Dhr. Van der Meide vraagt aan college en accountant of er nog nieuws is. Dat is er 

niet.   
De voorzitter sluit het eerste deel van de vergadering.  

 
 

 Datum afspraak 

 

Gemaakte afspraken Status 

1. 15 mei 2013 Afgesproken wordt dat er niet langer met 
de pre approval wordt gewerkt, maar dat de 
accountant vooraf een melding doet aan het 

AC wanneer het een opdracht van B&W 
gaat uitvoeren.  

Staande 
afspraak 

2 27 november 2013 In het AC zal de komende tijd de nodige 

aandacht worden geschonken aan de 
begroting nieuwe stijl, vooral wat betreft de 

Onderwerp 

staat vast op 
agenda AC 
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presentatie.  

3. 2 juli 2014 Discussie over kengetallen ivm de stresstest 

wordt nog in AC gevoerd 

Op 11 maart 

bespreken?  
  

4. 22 oktober 2014 Bespreking hoge schuldpositie gemeente 
Groningen in AC van 11 maart 2015 

afgehandeld 

5. 21 januari 2015 Voortgang opzet nieuwe begroting wordt in 
bijeenkomst 11 maart opnieuw besproken 

afgehandeld 

 
 

Volgende extra bijeenkomst: 
- 8 april van 13.30 – 15.00 uur 

Volgende reguliere bijeenkomst 13 mei.  
 
 

Vervolg vergadering zonder accountant 
 

5. Europese aanbesteding accountantscontract 

Er ligt een memo voor met de nodige vragen en te maken keuzes ten aanzien van de 
aanbesteding. Het is wat veel gevraagd om nu al een antwoord van de leden daarop te 

verwachten, daarom komt het onderwerp op 8 april opnieuw aan de orde. Eén keuze 
zal er in ieder geval moeten worden gemaakt, namelijk of we een zo uitgebreid 

mogelijke beschrijving willen van de gewenste werkzaamheden in het plan van eisen, 
of dat we gaan werken met een fixed price van bijvoorbeeld 150.000 euro per jaar, met 
de vraag wat de offrerende accountant daarvoor (gedetailleerd uitgewerkt) kan bieden. 

In Leeuwarden hebben ze vrij recent op deze wijze aanbesteed, het is interessant om te 
horen wat hun ervaringen zijn. Ook is het goed om de extra werkzaamheden van de 

afgelopen jaren nog eens goed in beeld te brengen en te kijken om wat voor soort 
zaken het dan gaat. Voor de vergadering van 8 april zal hierover meer informatie 
worden verstrekt en ook wordt er meer inzicht gegeven in de vraagstukken en keuzes 

die bij de vorige aanbesteding aan de orde zijn geweest. Een ambtelijke werkgroep 
(bestaande uit een inkoper van het SSC, een medewerker van concerncontrol, een 

medewerker van het SSC afdeling rapportage en verantwoording en de secretaris van 
het audit committee vanuit de griffie) zal zich bezighouden met de ambtelijke 
voorbereiding en tijdige terugkoppeling naar het audit committee en de raad.     


