
 
GRIFFIE

Bijeenkomst Audit Committee 20 mei (deel fysiek, deels digitaal via MS Teams)
Deelnemers: mevr. Akkerman (VVD, voorzitter), mevr. Van der Weele (PvdA), dhr. Duit 
(Student&Stad), dhr. Van Zoelen (PvdD), dhr. Been (GroenLinks), dhr. Brandsema (ChristenUnie), dhr. 
De Rook (wethouder), dhr. Van Lindenberg (concerncontroller a.i.), dhr. Dul (PWC), dhr. Goldstein 
(PWC), mevr. Kort (PWC), mevr. Spier (griffier), dhr. Kommerij (secretaris). 
Niet deelnemend (m.k.): -

1. Opening en mededelingen
Mevr. Akkerman opent de vergadering. Het verslag van 18 maart wordt vastgesteld. 

2. Nieuws van de accountant 
- Stand van zaken controle jaarrekening: mevr. Kort geeft een toelichting. Er zijn flinke 

vorderingen gemaakt sinds de vorige AC-vergadering. De balansdossiers zijn goed 

opgeleverd en de laatste module is nu traditiegetrouw het sociaal domein. Daarvoor zijn 

de laatste afspraken gemaakt en het wachten is nu op enkele belangrijke dossiers van 

externe partijen. De gemeente zit hier bovenop. Er worden verder geen knelpunten 

verwacht, de accountant zal dus conform de afgesproken datum de rapportage 

opleveren. Dhr. Dul vult aan dat er een mooie inhaalslag is gemaakt in de afgelopen 

maanden. De vraag wordt gesteld wanneer het rapport beschikbaar komt voor de raad 

en wanneer ook de presentatie aan de raad door de accountant plaats kan vinden. Na 

enige discussie blijkt dit op 10 juni te zijn. Mogelijk gaat de rapportage al een dag eerder 

naar de raad, zodat ze er kennis van hebben kunnen nemen op het moment dat de 

presentatie op 10 juni plaatsvindt. In dat rapport is ook aandacht voor de 

Omgevingswet, waar het audit committee eerder om heeft gevraagd. Mogelijk wordt de 

invoering van de Omgevingswet uitgesteld. Ook de rechtmatigheidsverantwoording 

door het college wordt mogelijk een jaar uitgesteld, hopelijk kan daar bij de volgende 

vergadering van het AC meer duidelijkheid over gegeven worden.   

- Startnotie en controleplan: dhr. Dul geeft aan dat de startnotitie begin dit jaar al is 

besproken en dat het controleplan nog volgt. Hij zou dit graag in het AC van september 

willen bespreken.  

- Verlenging contract: de accountant heeft een brief opgesteld en deze besproken met de 

concerncontroller en financieel directeur. Dat was een goed overleg. In de brief worden 

nog enkele aanpassingen aangebracht die volgende week opnieuw worden besproken. 

In het AC van juni kan dan vervolgens een goed afgestemd voorstel besproken worden 

en kan de contractverlenging verder formeel geregeld worden. De wethouder merkt op 

dat de onderhandelingen goed zijn opgepakt en dat hij het knap vindt dat we nu al zo 

ver zijn. 
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3. Voorstel voor proces richting het rekeningdebat
Er ligt een memo voor met een voorstel voor een schriftelijke en mondelinge vragenronde, 

een presentatie door de waarnemend directeur financiën op 27 mei en een presentatie op 

10 juni door de accountant over diens rapportage bij de jaarrekening. Het audit committee is 

hiermee akkoord. Het memo gaat vandaag met de dagmail mee om de raadsleden te 

informeren. 

4. Tijdstip aanbieden voorjaarsbrief
In de voorbereiding op deze vergadering vorige week spraken de leden van het AC over het 

tijdstip van het voorjaarsdebat en of dit niet net als in andere gemeenten opgeschoven zou 

moeten worden, omdat er nu nog veel onduidelijkheid is over de gevolgen van Corona. In 

reactie daarop zegt de wethouder dat het goed is om dit aan de orde te hebben. Hij voorziet 

dat deze situatie nog wel even zal duren en dat betekent dat er over pakweg twee weken 

niet meer inzicht is dan nu over de gevolgen van Corona voor de gemeente en de financiën. 

Nog verder opschuiven zou betekenen dat het voorjaarsdebat uit de P&C-cyclus wordt 

gehaald en dat zou de raad niet moeten willen. De wethouder stelt dan ook voor om het 

voorjaarsdebat conform afspraak te houden, met aandacht voor de omstandigheden en 

onzekerheden. Daarbij wordt in beeld gebracht wat de opgaven zijn en welke wensen er 

vanuit de raad zijn voor de begroting 2021. De bestemming van de middelen zal niet direct 

worden ingevuld en gepresenteerd, zodat er ruimte is voor de raad om wensen naar voren te 

brengen zonder dat er direct een dekking moet worden aangegeven. Dat kan op die manier 

een goed voorjaarsdebat opleveren, ook in Coronatijd. De toevoegingen en wensen van de 

raad kunnen dan in de afweging naar de begroting 2021 toe serieus worden meegenomen. In 

een open debat kan de voorjaarsbrief besproken worden. Wel is verwachtingsmanagement 

belangrijk. Voor de opgaven die er nu al liggen vanuit de organisatie is zeven keer zoveel 

budget nodig dan er vooralsnog beschikbaar is. De wethouder zou het op prijs stellen om in 

het presidium te bespreken wat de status is van de uitkomsten van het voorjaarsdebat en op 

welke wijze er door het college dient te worden omgegaan richting de begroting. Dhr. Been 

vindt deze aanpak, met een brede input vanuit de hele raad, een interessante gedachte. 

Mevr. Akkerman lijkt het goed om dit in het presidium te bespreken. Wethouder De Rook 

geeft aan dat de lijst met opgaven er al ligt en dat het financiële beeld bepaalt wat er wel en 

niet kan. Het gaat erom het voorjaarsdebat niet vooraf op slot te zetten. Als het college 

vooraf al een keuze zou maken uit de opgaven waarmee het beschikbare budget ingevuld is, 

dan zou dat wel het geval zijn.

Afgesproken wordt dat er op korte termijn een bespreking met het presidium is om te kijken 

hoe het voorjaarsdebat op goede wijze kan plaatsvinden zonder het debat op slot te zetten 

en hoe de input vanuit de raad wordt meegenomen richting de begroting 2021.   

Dhr. Van Lindenberg merkt op dat andere gemeenten niet kiezen voor een voorjaarsdebat en 

dat vindt hij een beetje armoedig. Goed dus dat we dat in Groningen juist wel doen. Naast de 

Corona maatregelen loopt de uitvoering van reguliere processen gewoon door en de raad 

kan daar zeker wat van vinden. Dhr. Van Zoelen vindt het belangrijk dat wel wordt gedeeld 

met alle raadsleden wat de uitkomst is van de discussie in het presidium, dat moet wel 
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transparant zijn. De andere AC -leden stemmen hiermee in en ook met de aanpak. De griffie 

pakt dit onderwerp verder op richting presidium. 

5. Stand van zaken nieuwe begroting, bespreking memo over indicatoren
Mevr. Van der Weele merkt op dat het op zich positief is dat er minder dan de huidige 400 

indicatoren worden voorgesteld, maar wat ze mist is de echte beweging in de richting van de 

wensen die het audit committee eerder heeft geuit. Het veel meer sturen op effecten van de 

hoofdlijnen van het beleid is daarbij een belangrijke. Indicatoren gericht op bedrijfsvoering 

vindt ze echt minder interessant, de vraag wat het gewenste of ongewenste effect is voor de 

inwoners van de gemeente van het gemeentelijk beleid zou veel meer onder de aandacht 

moeten worden gebracht. Verder zou ze graag met leden van het AC het gesprek aangaan 

met ambtenaren die bezig zijn met de vernieuwing van de begroting, om die bedoeling nog 

eens duidelijk te maken en er over door te praten. Het zou jammer zijn als de echte 

beweging richting de gewenste begroting zou worden gemist. 

Wethouder De Rook geeft aan dat voor dit jaar een eerste stap wordt gemaakt om te komen 

tot een integralere begroting. De begroting 2022 zal echt een verbetering moeten zijn. De 

vraag is even wie daarbij een rol moet hebben, het AC of de hele raad. De begroting 2021 als 

eerste stap kan een beeld geven welke kant het uitgaat en of dat voldoet aan de wensen van 

de raad/audit committee. Overigens is bedrijfsvoering, met daarbij de dienstverlening wel 

iets waar echt iets over de prestaties van de gemeente gezegd kan worden.  En waar de raad 

wat van kan vinden. De vraag is altijd of de indicatoren iets zeggen over wat de gemeente 

wel of niet doet en of er een effect van gemeentelijk beleid uit kan worden afgeleid. Dat is 

niet bepaald makkelijk, zoals ook blijkt uit het eerder genoemde voorbeeld van aantal 

fietsers op het binnencordon: als het ten tijde van de meting slecht weer was, vallen de 

cijfers tegen, maar dat zegt dan niets over ons beleid.

Na enige discussie wordt besloten dat enkele leden van het AC binnenkort met betrokken 

ambtenaren gaan praten om de bedoelingen van het AC zo duidelijk mogelijk te maken. Ook 

de indicatoren komen daarbij aan de orde. Ondertussen is het wel belangrijk om de raad 

hierin goed mee te nemen en wanneer er concrete wijzigingen worden afgesproken, dit aan 

de raad voor te leggen. De concerncontroller meldt dat er ondertussen al wordt gewerkt aan 

scherpere teksten in de begroting, dat de infographic ‘begroting in 1 oogopslag’ wordt 

uitgebreid en dat er voor 1 programma een herschreven versie wordt gemaakt om te laten 

zien hoe het ook kan.    

    

6. Rondvraag 
Geen. Mevr. Akkerman bedankt iedereen voor zijn/haar deelname en sluit de digitale 
vergadering.  

        
De volgende vergadering van het AC is op woensdag 17 juni van 9.30 – 11.30 uur
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 Datum afspraak Gemaakte afspraken Status

1. 20 mei Afspraak met presidium wordt gemaakt 
om te bespreken hoe het uitkomsten 
voorjaarsdebat zal worde omgegaan

2. 20 mei Leden AC gaan in gesprek met 
ambtenaren die bezig zijn met begroting 
om gewenste verbeteringen helder te 
maken en anderszins te praten over bijv. 
de indicatoren

3. 18 maart Discussie over VGR’s opnieuw agenderen 
voor AC (maart)

17 juni memo van 
B&W op agenda

4. 18 maart Brief over verlenging accountantscontract 17 juni op agenda 
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