
GRIFFIE

Bijeenkomst Audit Committee 18 december 2013
Aanwezig: dhr. Baldew (PvdA, voorzitter), mevr. Koebrugge (VVD), dhr. Luhoff (D66), 
mevr. Jongman (ChristenUnie), dhr. Van Rooij (Student&Stad) dhr. Dijkstra 
(concerncontroller), dhr. Smit (BD), dhr. Bel (Treasury), dhr. Bakker (Treasury), dhr. 
Kommerij (secretaris).
Afwezig m.k.: dhr. Leemhuis (GroenLinks), dhr. Dashorst (griffier), dhr. Schroor 
(wethouder), dhr. Bouman (Ernst&Young), dhr. Ellermeijer (Ernst&Young).

1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering, er zijn geen mededelingen.

2. Treasury
Ter voorbereiding op het nieuwe treasurystatuut worden er enkele kwesties met het 
audit committee besproken aan de hand van een powerpoint. Dit is een vervolg op de 
(te korte) bespreking van de vorige vergadering. Dhr. Bel stelt een aantal punten aan 
de orde:
- Het wel of niet hanteren van een limiet voor langlopende leningen komt aan de 

orde. Het college wil voorstellen om voortaan geen limiet meer te hanteren. Nu is 
het zo dat er wel een limiet wordt gehanteerd maar vrijwel geen inhoudelijke 
informatie over de stand van de langlopende leningen gedurende het jaar. Wanneer 
de raad instemt met et voorstel om geen limiet te hanteren, zal er meer tussentijdse 
informatie beschikbaar zijn waarop de raad kan sturen. Dhr. Luhoff vraagt of er 
risico’s kleven aan het loslaten van de limiet. Dhr. Bel legt uit dat de raad bij de 
vaststellen van de begroting heeft bepaald welke uitgaven de stad gaat doen, het is 
aan treasury om ervoor te zorgen dat de uitgaven kunne worden gedaan door als 
het nodig is tijdig leningen aan te trekken. Er is geen sprake van het aantrekken 
van meer leningen bij het loslaten van de limiet, maar alleen wat er nodig is. In de 
begroting wordt een prognose gegeven van de omvang van de aan te trekken 
leningen, in de voortgangsrapportages wordt over de tussenstand geïnformeerd en 
in de rekening wordt er verantwoording afgelegd, ok over eventuele afwijkingen 
van de prognose. Het is zaak voor treasury om wanneer dat nodig is onder zo goed 
mogelijke voorwaarden leningen aan te trekken. Wanneer de limiet niet toereikend 
is gaat er kostbare tijd verloren als er eerst een raadsbesluit moet worden genomen 
en dat kan tot hogere kosten leiden. De leden van het audit committee kunnen zich 
na deze nadere uitleg vinden in het loslaten van de limiet.

- Gebruik maken van een ideële bank: dit verzoek is eerder door de raad geuit. Dhr. 
Bel legt uit dat treasury in hoofdzaak gebruik maakt van de Bank Nederlandse 
Gemeenten (BNG), de gemeente is daar ook aandeelhouder van. Hun 
servicepakket sluit ver weg het beste aan bij de wensen van de gemeente, dat kan 
door geen andere bank worden geboden. Overigens, zo merkt de heer Luhoff op, 
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hanteert de BNG door doelstellingen die redelijk ideëel zijn. Banken als ASN en 
Triodos zijn niet ingericht op het bedienen van gemeenten. Zij zien het liefst dat 
gemeenten geld bij hen wegzetten, maar vanwege het schatkistbankieren is dit niet 
langer mogelijk. 
De leden van het AC merken op dat het vrij logisch klinkt en dat we dit niet voor 
een symboolfunctie moeten doen. Maar ze geven wel aan dat dit punt discussie in 
de raad gaat opleveren. 

Hiermee is het onderwerp treasury voldoende besproken, het streven is om het nieuwe 
treasurystatuut in de raad van februari te laten vaststellen. De leden van het AC geven 
aan dat in de aanloop daar naartoe het wel erg handig is als er ook voor de raad of 
raadscommissie F&V een presentatie wordt gegeven hierover. Dat kan de discussie 
flink verhelderen.  

3. Evaluatie P&C-cyclus 2013
Dhr. Baldew geeft aan dat hij over het algemeen positief is over de P&C-documenten. 
Het is goed om nu met vier- en achtmaandsrapportages te werken, wel is het van 
belang de achtmaandsrapportage in de F&V-vergadering van oktober te kunnen 
bespreken. De bundeling van rapportages pakt ook goed uit. Verder wijst hij op het 
belang van een correcte kwartaalafsluiting en de controle daarop door 
concernfinanciën. Een goede voorspelbaarheid van het rekeningresultaat blijft voor de 
raad ene kritische indicator. Met het versmarten van de begroting zijn er al flinke 
stappen gemaakt, maar dat kan nog verder verbeterd worden. 
Dhr. Dijkstra geeft aan dat de vier- en achtmaandsrapportage hem ook goed bevalt. Er 
is enkele jaren terug tijdelijk intense controle geweest op de kwartaalafsluitingen, daar 
is nu niet voor gekozen mede vanwege de inspanningen voor het shared service 
centrum. Er wordt wel controle uitgevoerd op de derde kwartaalafsluiting.  Het heeft 
de aandacht en straks bij de rekening kunnen we zien in welke mate het voorspelde 
rekeningresultaat overeenkomt met het uiteindelijke rekeningresultaat. De bundeling 
van rapportages leidt ok tot tevredenheid, we zouden daar nog verder in kunnen gaan 
door er 1 document van te maken, dat kan dan ook gecombineerd worden met een 
aantal relevante kengetallen uit de stresstest. Daar denken we nog over na.
 Over het algemeen is het AC van mening dat we op de goede weg zijn en op dit pad 
dienen door te gaan. 

De voorzitter sluit hiermee de vergadering. 

De volgende reguliere bijeenkomst is op woensdag 29 januari 2014 om 13.30 uur.  

Datum afspraak Gemaakte afspraken Status

18 april 2012 Mogelijke verbeteringen BIV betrekken bij plan van 
aanpak versterken control.

Staande 
afspraak

16 mei 2012 Aangenomen moties worden alleen in het audit 
committee besproken als de raad daarom vraagt.

Staande 
afspraak

23 januari 2013 Het audit committee wil graag meegenomen worden 
bij het ‘opsmarten’ van de begroting

Aan de orde 
geweest in 
memo B&W
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15 mei 2013 De in de collegebrief over de financiële en 
operationele haalbaarheid van grote projecten 
aangekondigde set afspraken die worden opgesteld 
voor het projectmatig werken binnen de gemeente, en 
een voorstel voor het gestructureerd informeren van de 
raad over de voortgang van projecten worden in het 
najaar in het audit committee besproken.

15 mei 2013 De in controlverklaring zal begin volgend jaar door 
het audit committee worden geëvalueerd. 

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

26 juni 2013 Er wordt nagedacht over de wijze waarop het audit 
committee jaarlijks verantwoording aflegt aan de raad. 

in januari 2014 
aan de orde

18 september 2013 In het AC wordt nog gesproken over de stresstest en 
het vervolg daarop 

27 november 2013 In het AC van 29 januari zal worden gesproken over 
een overdrachtsdocument van het AC aan de nieuwe 
raad

27 november 2013 In het AC zal de komende tijd de nodige aandacht 
worden geschonken aan de begroting nieuwe stijl, 
vooral wat betreft de presentatie. 
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