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GRIFFIE 

 

 

Bijeenkomst Audit Committee 14 september 2016 

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

(CDA), dhr. De Greef (SP), mevr. Koebrugge (VVD), dhr. Dashorst (griffier), dhr. Van 

Kommer (PWC), dhr. Dul (PWC), dhr. Schroor (wethouder), mevr. De Jong 

(concerncontroller), dhr. Kommerij (secretaris).  

Afwezig (m.k.): dhr. Leemhuis (GroenLinks). 

 

1. Opening en mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering.  

- Het verslag van 18 mei wordt vastgesteld. Naar aanleiding hiervan vraagt dhr. Van 

der Meiden of de voorgestelde wijzigingen tav de begroting die in het vorige keer 

besproken memo over de begroting waren opgenomen, volgens afspraak aan de 

raad ter vaststelling zijn voorgelegd bij het voorjaarsdebat. Nadere bestudering 

leert dat de formele wijzigingen in het kader van het BBV wel aan de raad zijn 

voorgelegd via het raadsvoorstel meerjarenbeeld. Het gaat dan om het opnemen 

van 50 verplichte indicatoren, uniforme taakvelden, verbeterde informatie over 

verbonden partijen en inzicht in overheadkosten. Waar het gaat om voorstellen tav 

de beïnvloedbare ruimte (verdere verbetering ten opzichte van vorige jaar), kleine 

wijzigingen in structuur van programma’s 4 en 7) en de verdere verbetering van de 

paragrafen en bijlagen is dit niet formeel ter vaststelling aan de raad voorgelegd. 

De vraag is overigens of dit zou moeten, via het verslag en de brief van het AC is 

de raad hierover geïnformeerd en de aard van de wijzigingen is zodanig dat de 

meningen hierover nauwelijks zouden kunnen verschillen. 

Verder vraagt dhr. Van der Meide nav het verslag hoe het is afgelopen met het 

gemeentelijk bezwaar tegen de beschikking over de wet BUIG. De 

concerncontroller geeft aan dat bezwaar ongegrond is verklaard. Gezien de uitleg 

die eraan wordt gegeven heeft het niet veel zin om hiertegen in beroep te gaan. 

Groningen zit, met veel studenten en veel mensen met een uitkering, echt in een 

nadeelpositie. Er is of wordt nu weer gesleuteld aan het verdeelmodel en het is 

afwachten wat daar uitkomt. Voor 1 oktober kan de gemeente de beschikking voor 

komend jaar tegemoet zien. In het weerstandsvermogen is voor twee jaar rekening 

gehouden met een nadeel. 

- Voor de zomervakantie is afgesproken dat het AC een natuurlijk moment zouden 

kiezen om stil te staan bij de afronding van de dienstverlening van EY. Hiervoor is 

12 oktober gepland van 11.45 – 12.45 uur. We kunnen dan kort nog even 

terugkijken op de afwikkeling van de accountantscontrole bij de jaarrekening en 

verder informeel afscheid nemen, bijv. met een lunch oid. Dit zal worden 

georganiseerd.  

- Het college bespreekt volgende week een voorstel over de vernieuwing van de 

P&C-cyclus. Als er draagvlak is voor de voorgestelde plannen is het handig als het 

AC de brief bespreekt in oktober. De secretaris zoekt naar een datum.  
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2. Nieuwe accountant PWC 

Dhr. Van Kommer geeft aan dat de PWC nu midden in de eerste kennismaking zit, de 

zogenaamde 30-dagenscan. Diverse gesprekken worden daarbij gevoerd en stukken 

gelezen om een beter beeld van de organisatie te krijgen. Het is de bedoeling om 

jaarlijks een startnotitie te bespreken met input vanuit de organisatie en het AC en 

waarin een analyse wordt gemaakt van de belangrijke vraagstukken. Waar de 

werkzaamheden zich voorheen concentreerden rond twee momenten in het jaar (de 

managementletter in november en de rapportage van de accountant bij de jaarrekening 

in mei), wil de accountant nu op meerdere momenten zichtbaar zijn voor de raad en de 

raad ondersteunen en beter in positie brengen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de 

rapportage bij de grondexploitaties die in januari of februari naar de raad gaan (dit 

keer iets later vanwege de inwerkperiode van de accountant), maar ook voor andere 

belangrijke onderwerpen zoals het sociaal domein. Daarmee wordt ook recht gedaan 

aan wat er in de offerte in het vooruitzicht is gesteld. De nadere invulling via de P&C-

cyclus zal met organisatie en audit committee worden besproken.  

Ten aanzien van het sociaal domein en de inkoop koos de gemeente in 2015 voor de 

lump sum methode, in 2016 is dit P keer Q. De accountant geeft aan dat dit nog wel 

een uitdaging is en dat met de keuze voor P keer Q er mogelijk geen goedkeurende 

accountantsverklaring kan worden afgegeven. De gemeente is nu namelijk afhankelijk 

van betrouwbare informatie die organisaties aan de gemeente leveren waaruit helder 

blijkt dat ingekochte diensten daadwerkelijk zijn geleverd. Bij gemeenten waar dit al 

wordt toegepast in het land, wordt erop gewezen dat de gemeente niet moet gaan zitten 

wachten op deze informatie, maar actief en tijdig maatregelen hiervoor neemt. Er zijn 

ook gemeenten die zelf controles uitvoeren op dit gebied, daar zitten voor- en nadelen 

aan. De gemeente moet hier een weloverwogen keuze in maken. 

De belangrijke dossiers zullen dus in beeld worden gebracht door de accountant en er 

wordt ook nog contact gezocht met EY om te horen wat volgens hen belangrijke 

aandachtspunten zijn.  

De wethouder stelt voor een briefje te sturen aan de raad waarin wordt vermeld dat de 

controle van de grexen door de accountant later dan gebruikelijk plaatsvindt. Het AC 

kan zich hierin vinden.      

 

  

3. Stand van zaken begroting 2017 

De wethouder geeft aan dat er hard wordt gewerkt aan de begroting, het college gaat er 

volgende week in detail over praten, ook de gevolgen van Prinsjesdag worden in de 

begroting meegenomen. De planning wordt zeker gehaald, zoals het er nu naar uitziet. 

Vlak voor de vakantie zijn de indicatoren besproken met de raadsleden, dat heeft een 

flinke waslijst aan wensen opgeleverd. De reactie van het college volgt binnenkort en 

de insteek is wel dat er echt sprake moet zijn van toegevoegde waarde om de wens te 

honoreren. De accountant maakt in dit verband een onderscheid tussen bedrijfsmatige 

indicatoren en indicatoren die meer te maken hebben met politieke speerpunten, 

misschien kan zo’n tweedeling voor meer helderheid zorgen. Dit onderwerp zal 

ongetwijfeld later in het AC terugkomen.   

 

4. Rondvraag  

Geen. De voorzitter sluit de vergadering.  
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 Datum afspraak 

 

Gemaakte afspraken Status 

1. 15 mei 2015 In de rapportage bij de jaarrekening zal de 

accountant in 2016 ingaan op de stand van 

zaken onrechtmatige bestedingen personeel, 

zodat de raad kan nagaan of dit voldoende 

is opgepakt.   

Afgehandeld 

in de 

definitieve 

rapportage bij 

de 

jaarrekening 

2 24 juni Er wordt nog wel een boekwerk van de 

begroting 2016 beschikbaar gesteld aan de 

woordvoerders van de conceptbegroting, 

naast de webversie. In enkele jaren zal dit 

worden afgebouwd en blijft alleen de 

webversie over.  

Dit geldt ook 

voor de 

begroting 

2017 

4 18 mei Indicatoren begroting 2017 worden 

voorgelegd aan raadsleden via schriftelijke 

ronde.   

Afgehandeld 

via 

bijeenkomst 

voor de raad 

op 13 juli 

  

 

Volgende reguliere bijeenkomst: 23 november 2016 om 13.30 uur. 

 

Extra informele bijeenkomst met de oude accountant EY: 12 oktober van 11.45 – 12.45 

uur.  
 

Extra bijeenkomst over nog te verschijnen collegebrief betreffende de vernieuwing 

P&C-cyclus in oktober: datum volgt nog.   


