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GRIFFIE 

 

 

Bijeenkomst Audit Committee 16 september 2015 

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

(CDA), dhr. Leemhuis (GroenLinks), mevr. Koebrugge (VVD), dhr. Dashorst (griffier), dhr. 

Schroor (wethouder), mevr. De Jong (concerncontroller), Dhr. Drost (EY), dhr. De Vries 

(EY), dhr. Kommerij (secretaris).  

Afwezig (m.k.): dhr. v/d Anker (Student&Stad),  

 

1. Opening en mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering. Het verslag van 24 juni wordt vastgesteld. De 

datum voor een benen-op-tafelsessie (alleen voor raadsleden en griffie-ondersteuning) 

wordt op korte termijn vastgesteld (Dit is inmiddels bepaald voor woensdag 14 

oktober van 11.30 – 12.30 uur in de leeskamer van de raad, stukken volgen nog).  

 

2. Evaluatie dienstverlening accountant controlejaar 2015 en dienstverleningsplan 

voor controlejaar 2015 

Evaluatie: de vraag wordt gesteld of het kostenoverzicht voldoende duidelijk is. De 

kosten zijn zowel per boekjaar als per controlejaar aangegeven. De aanvullende 

werkzaamheden voor de jaarrekeningencontrole 2014 van 37.500 euro zijn in het 

eerste overzicht op pagina acht opgenomen. Samen met reguliere controle jaarrekening 

2014, de extra kosten voor de deelverklaringen en een klein bedrag voor overige 

werkzaamheden zijn dat de kosten van het controlejaar 2014. Die 37.500,- is echter 

nog niet in rekening gebracht. Op pagina 9 staat het overzicht van wat wel in rekening 

is gebracht en daar zijn de aanvullende werkzaamheden van het controlejaar 2013 in 

opgenomen. Dat leidt tot de nodige onduidelijkheid. Afgesproken wordt dat voortaan 

de feitelijk gemaakte kosten per controlejaar worden weergegeven. De factuurdatum 

maakt dan niet uit, het gaat erom de kosten weer te geven die feitelijk voor het 

betreffende controlejaar zijn gemaakt.  

De accountant geeft verder aan dat er het afgelopen jaar geen extra opdrachten voor 

het college van B&W zijn uitgevoerd. Verder zijn de kosten voor REAS, die tot nu toe 

achteraf in rekening werden gebracht, nu al opgenomen in het dienstverleningsplan. 

De accountant weet namelijk nu al dat de inzet hiervan ook het komende jaar voor de 

grondexploitaties nodig is. Gevraagd wordt of de extra kosten voor de 

belastingverantwoordingen in verband met Delfzijl, Appingedam en Loppersum 

worden doorberekend. De wethouder geeft aan dat dit inderdaad het geval is, conform 

bestaande afspraken.  

 

Dienstverleningsplan 

Aan de raadsleden is gevraagd of ze nog extra aandachtspunten voor de 

accountantscontrole willen aandragen. Dat heeft slechts enkele punten opgeleverd. 

Vanuit de griffie was de suggestie gedaan om extra aandacht aan de vernieuwing 

sociaal domein te besteden, maar dat was door de accountant al in het 
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dienstverleningsplan opgenomen. Het audit committee heeft bij de bespreking van de 

rapportage van de accountant bij de jaarrekening gevraagd om in de volgende 

rapportage de stand van zaken onrechtmatige bestedingen personeel aan te geven. 

Volgens de accountant zou dit probleem nu voldoende zijn aangepakt, het audit 

committee wil graag zien dat dat ook echt zo is. Dit punt wordt nog in het 

dienstverleningsplan opgenomen. De aandachtspunten van de VVD-fractie, ICT-

outsourcing en aardbevingsproblematiek lenen zich misschien meer voor een 

rekenkameronderzoek, zo wordt geconstateerd.  

Gevraagd wordt hoe de accountant de controle van het sociale domein denkt aan te 

pakken. Voorheen was dit aan de hand van beschikkingen wellicht makkelijker, terwijl 

er nu meer vrijheid lijkt rond de keukentafelgesprekken. Maakt dat de controle niet 

lastiger? De accountant geeft aan dat belangrijk is wat de gemeente zelf als regels 

heeft gesteld. Het gaat erom goede en uitvoerbare afspraken te maken. Daar gaat de 

accountant bij de interim controle naar kijken en bij de jaarrekeningcontrole de 

werking ervan toetsen. Dat kan ertoe leiden dat dit in het audit committee nog eens 

uitgebreid aan de orde komt. De wethouder geeft aan dat het normenkader inmiddels 

door het college is vastgesteld, waarin regels voor het sociaal domein zijn 

meegenomen. Het lastige is dat er nog veel onzekerheden zijn in het zorgdossier, zoals 

op het gebied van herindicaties en budgetten. Dat maakt het erg spannend en het is de 

vraag hoe bijv. de accountant daarmee omgaat.   

De voorzitter vraagt hoe de door de accountant aangeboden workshop ingevuld zou 

kunnen worden. Genoemd worden de wijzigingen in het BBV waar het gaat om de 

afschrijvingstermijnen bij grondexploitaties. De wethouder geeft aan dat de gemeente 

hiervoor Deloitte heeft ingehuurd om de gevolgen hiervan voor de gemeente goed uit 

te zoeken. Als er bij het audit committee behoefte is om hier nader uitleg over te 

krijgen van Deloitte, dan kan dat altijd. Voor Groningen heeft deze verandering 

drastische negatieve gevolgen, gezien Meerstad en andere grote grondexploitaties. In 

VNG-verband praat de wethouder hier ook uitgebreid over en wordt een poging 

gedaan deze voorgestelde maatregel van tafel te krijgen. De wethouder maakt de 

afspraak dat het audit committee op de hoogte wordt gehouden van de ontwikkelingen 

en wat de eventuele gevolgen voor de gemeente kunnen zijn. De overige voorgestelde 

wijzigingen, zoals het invoeren van indicatoren die voor elke gemeente hetzelfde zijn, 

zijn niet zo heel spannend. In het audit committee zal dit nog op reguliere momenten 

aan de orde komen, als er meer duidelijkheid over is. Kortom: de invulling van de 

workshop door de accountant wordt nog even open gehouden.  

 

    

3. Rondvraag 

Over de vernieuwing BBV is bij het vorige agendapunt al voldoende gezegd. De 

vernieuwing accountantscontrole is verder ook niet zo spannend, daar zijn verder geen 

vragen over.  

De stand van zaken begroting nieuwe stijl: er wordt hard gewerkt aan de laatste 

onderdelen en het ziet er naar uit dat de begroting veel minder omvangrijk wordt, maar 

wel met veel informatie omdat er eenvoudig kan worden doorgeklikt naar de 

achterliggende beleidsnota’s waar de programma’s op zijn gebaseerd. Er is bewust 

gekozen voor een groeimodel, er zal vast nog heel wat verbeterd kunnen worden in de 

toekomst en als het AC gaat praten over de evaluatie van de begrotingsbehandeling, 

dan kan er ook uitgebreid gesproken worden over door de raad gewenste 

verbeterpunten, bijv. ten aanzien van de gehanteerde indicatoren. De planning is dat de 

wethouder de begroting op vrijdag 2 oktober presenteert, dan gaat de site openbaar. Op 
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7 oktober zal de griffie met de concernstaf een nadere uitleg geven aan de raadsleden 

over het manouvreren door de digitale begroting. De begroting verschijnt ook in pdf-

vorm die de raadsleden in de Notubox kunnen opnemen en zo aantekeningen kunnen 

maken in de begroting zelf.   

 

De voorzitter sluit de vergadering.  

 

 

 

 Datum afspraak 

 

Gemaakte afspraken Status 

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

accountant volgend jaar ingaan op  de stand 

van zaken onrechtmatige bestedingen 

personeel, zodat de raad kan nagaan of dit 

voldoende is opgepakt.   

 

2. 15 mei 2015 Voorafgaand aan een van de F&V-

vergaderingen in juni zal er een korte 

presentatie worden gegeven aan de 

commissie over de webversie van de 

nieuwe begroting. 

afgehandeld 

3 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.  

 

4 24 juni/16 september Er wordt een evaluatiesessie georganiseerd 

voor de leden van het AC om terug te 

kijken en na te denken over hoe het AC de 

raad nog beter van dienst kan zijn.  

Datum hiervoor: 14 oktober van 11.30 – 

12.30 uur.  
 

 

 

 

Volgende reguliere bijeenkomst 25 november.  

 

 

  


