
 
GRIFFIE

Bijeenkomst Audit Committee 22 januari 2020
Aanwezig: mevr. Van der Weele (PvdA, voorzitter), dhr. Duit (Student&Stad), dhr. Van 
Zoelen (PvdD), dhr. Been (GroenLinks), dhr. Brandsema (ChristenUnie), dhr. De Rook 
(wethouder, vanaf 10.25 uur, halverwege agendapunt 2), dhr. Van Lindenberg 
(concerncontroller a.i.), dhr. Dul (PWC), mevr. Kort (PWC), dhr. Kommerij (secretaris). 
Afwezig (m.k.): mevr. Akkerman (VVD, voorzitter), dhr. Goldstein (PWC), dhr. Dashorst 
(griffier).

1. Opening en mededelingen
Mevr. Van der Weele opent de vergadering. Mevr. Akkerman is afwezig, de 
wethouder komt wat later vanwege een andere afspraak. Het verslag van 4 
december wordt vastgesteld. Het moment van bespreking van de 
voortgangsrapportage 2020-II staat nu gepland voor november. Dat is voor de raad te 
laat om er nog wat zinnigs over te kunnen zeggen. Twee jaar terug was er een 
workshop van de accountant over de VGR’s en geconstateerd kan worden dat daar 
nog niet veel vervolg aan is gegeven. Besloten wordt om dit binnenkort als AC 
opnieuw op te pakken en te kijken hoe de raad beter gebruik kan maken van de 
VGR’s. 
De vragencarrousel komt aan de orde. De agendacommissie had de suggestie gedaan 
om deze af te schaffen vanwege de lage opkomst en het hoge aantal hierbij 
aanwezige ambtenaren. Na enige discussie blijkt dat de vragencarrousel toch wel een 
goed instrument is, wanneer deze gehouden wordt een week (op woensdag) voor de 
bespreking van rekening/begroting en wanneer raadsleden wordt gevraagd uiterlijk 
twee dagen van te voren aan te geven welke onderwerpen ze aan de orde willen 
stellen. De aanwezigheid van ambtenaren (zoveel mogelijk beperken!) kan daar dan 
vervolgens op worden afgestemd. Wie niets aandraagt wordt niet geacht te komen. 
Na de vragencarrousel is er nog de mogelijkheid om telefonisch vragen te stellen. 
Ook doet de griffie pogingen om meer reclame te maken voor de vragencarrousel, 
zodat hier meer gebruik van wordt gemaakt. Een voorstel met genoemde punten zal 
aan het presidium worden voorgelegd.  

2. Nieuws van de accountant 
- Interim controle: de accountant geeft een korte toelichting op een aantal 

onderwerpen. De visie op control is vastgesteld, zoals bekend. Nu gaat het om de 
uitvoering en dat is nog wel een uitdaging. Er zijn nog veel aandachtspunten in 
het primaire proces, daar zal in 2020 echt actie op gezet moeten worden. De 
accountant gaat daar echt op letten. Het verbeterprogramma is eerder stevig 
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opgepakt, maar met de vele personeelswisselingen is het even afwachten hoe dat 
gaat. De signalen die de accountant recent krijgt, zijn overigens positief. In de ICT-
omgeving worden ook stappen gezet, de accountant kan nu op veel meer 
systemen voor controle bouwen dan drie jaar geleden. Spannend is de transitie 
van de gegevens naar de server van Fujitsu. Als niet alle data mee overkomen, is 
er wel een fors probleem. De tekorten in het sociaal domein zijn een landelijk 
probleem. De verantwoording van het sociaal domein binnen de gemeente 
verliep nogal verkokerd, de accountant heeft gesprekken gevoerd om dat meer 
samen te brengen, zodat de ambtenaren weten wie wat doet op dit gebied en er 
een goede verantwoording van dit beleidsterrein wordt opgeleverd. Dat is niet 
alleen belangrijk voor de verantwoording 2019, maar ook voor 2020 en verder. 
Wat de WIJ-budgetten betreft, legt de accountant desgevraagd uit dat het niet de 
bedoeling is de controle als gemeente over te nemen, maar wel de vraag te 
stellen hoe je als gemeente zicht kunt houden op de uitgaven. In gesprekken met 
de WIJ-organisatie kan de gemeente dit aan de orde stellen en daar ook het 
rechtmatigheidsaspect in meenemen. Wat de financiële positie betreft wordt er 
goed gemonitord ten aanzien van de bezuinigingen. Dat kan overigens nog meer 
gestroomlijnd worden. Dat heeft voor de hele verantwoordingscyclus ook een 
positief effect, aldus de accountant. Gevraagd wordt waarom er niet al eerder 
een monitoringssysteem voor de bezuinigingen was, de gemeente bezuinigt 
immers al meer dan tien jaar. De concerncontroller geeft aan dat de 
bezuinigingen voorheen ook wel werden bijgehouden, maar dan ging het voor 
een groot deel alleen om het realiseren van de te bezuinigen bedragen. Nu staat 
de beleidskeuze meer centraal: wat gaat de gemeente niet meer of minder doen 
en welke bezuiniging levert dat op. Daarmee wordt meer inzichtelijk wat er echt 
bezuinigd wordt en wat dat concreet betekent.  Voor de grondexploitaties is het 
hele jaar door aandacht, dat is nieuw. Er wordt ook een nieuw systeem hiervoor 
geïmplementeerd. Er worden kortom goede stappen gezet. Het streven naar ‘best 
in class’ is goed en een hoge ambitie, maar dat is nog niet bereikt.
Hiermee wordt de bespreking van de managementletter interim controle 
afgerond

- Startnotitie controle 2020: de accountant geeft aan dat er al aan de startnotitie 
wordt gewerkt, bespreking ervan staat gepland in het AC van maart. Dat is een 
stuk eerder dan vorig jaar. Het is een goede ontwikkeling om dit naar voren te 
halen, volgend jaar is de bespreking ervan hopelijk al in januari.

- Onderwerp voor de workshop van de accountant voor de raad: na enige discussie 
wordt besloten om de gemeenterekening 2019 als onderwerp te pakken en 
daaruit aandachtspunten voor de raad toe te lichten. De workshop zou dan 
eerder dan de vragencarrousel moeten plaatsvinden. Nadere uitwerking volgt. 

- Aandachtspunten van het audit committee voor de accountant bij de controle van 
de jaarrekening: een van de punten zou kunnen zijn hoe de gemeente nagaat of 
de WIJ-organisatie zijn taken goed uitvoert en zorgt voor een goede 
verantwoording daarvan. De AC-leden bespreken dit en mogelijke andere 
onderwerpen onderling en laten dit de accountant op korte termijn weten. 
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3. Memo over nieuwe begroting       
Het audit committee constateert dat de wethouder goed heeft geluisterd naar de 
opmerkingen die in de vorige vergadering zijn gemaakt. De indicatoren blijft een 
lastig onderwerp. Meer sturen op hoofdlijnen leidt wel tot minder indicatoren, maar 
er zijn ook indicatoren bij waar raadsfracties echt voor hebben gestreden. De 
wethouder geeft aan dat hij eerst met een voorstel terugkomt voordat er echt 
indicatoren worden geschrapt. Een andere begroting is ook niet zomaar klaar. Voor 
2021 wordt gekeken wat er nu al mogelijk is, de echte verandering met andere en 
minder programma’s zal pas later plaatsvinden.
Er is enige discussie over de voorgestelde bijeenkomst voor fractievoorzitters in 
maart. Vanuit de raadsleden komt de vraag naar voren wat de meerwaarde is, ook in 
het licht van het coalitieakkoord. De wethouder geeft aan dat vanuit de raad de 
opmerking kwam dat de begroting is dichtgetimmerd en dat gevraagd werd om wat 
meer ruimte. Wanneer er eerder een bijeenkomst is over de stand van de stad, met 
als achterliggende informatie de wijkkompassen, op een moment dat het college nog 
geen keuzes heeft gemaakt, geeft dat misschien ruimte aan alle fracties om mee te 
geven wat zij belangrijk vinden. Het is een experiment om de raad in het voortraject 
wat meer ruimte te geven. Afgesproken wordt dat de griffie een memo met het 
voorstel voor een dergelijke bijeenkomst met de raad of alleen de fractievoorzitters 
aan het presidium voorlegt. Wordt vervolgd.    

4. Rondvraag
De verklaring voor een mandaat van 25.000 euro aan de concerncontroller via het 
college voor meerwerk is akkoord. Deze zal getekend worden door de voorzitter van 
het audit committee. 

        
De volgende vergadering van het AC is op woensdag 18 maart van 9.30 – 11.30 uur

Volgende vergaderingen in eerste helft 2020:

Woensdag 20 mei van 9.30 – 11.00 uur

Woensdag 17 juni van 9.30 – 11.00 uur
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 Datum afspraak Gemaakte afspraken Status

1. 8 mei De startnotie controlejaar 2020 komt 
aan de orde in de AC-vergadering van 
maart 2020. 

2. 4 december Griffie stelt notitie op over mandaat 
voor meerwerk aan concerncontroller 
via college voor maximaal 25.000 euro

afgehandeld

3. 4 december Wethouder legt voorstel voor mbt 
opzet nieuwe begroting, deze zal 
worden voorbesproken met delegatie 
van AC

afgehandeld

4. 4 december Griffie informeert de raad over 
uitkomsten rondje fracties en 
discussie over nieuwe opzet begroting

afgehandeld

5. 4 december / 22 
januari

AC geeft in januari een onderwerp op 
voor de workshop door de accountant 
en welke (drie) aandachtspunten de 
accountant in de controle 
gemeenterekening dient mee te 
nemen. 

Deels afgehandeld, 
AC komt nog met 
een of enkele 
aandachtspunten 

6. 4 december / 22 
januari

Wethouder komt met notitie naar AC 
over betrokkenheid raad bij 
begrotingsproces 2020

Deels afgehandeld, 
voorstel voor 
bijeenkomst raad in 
maart gaat naar 
presidium

7. 22 januari Voorstel voor door laten gaan 
vragencarrousel in andere opzet 
wordt aan presidium voorgelegd

8. 22 januari Discussie over VGR’s opnieuw 
agenderen voor AC (maart)
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