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GRIFFIE 

 

 

Bijeenkomst Audit Committee 26 oktober 2016 

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

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

(concerncontroller), mevr. Smit (concerncontrol), dhr. Kommerij (secretaris).  

Afwezig (m.k.): dhr. Leemhuis (GroenLinks), dhr. Schroor (wethouder). 

 

1. Opening en memo wethouder Schroor over vernieuwing P&C-cyclus (ter 

bespreking in het AC) en reactie van Griffie hierop 

De voorzitter opent de vergadering. Het memo over de vernieuwing P&C-cyclus ligt 

voor. Daarbij gaat het om drie punten: 

1. Eén integraal afwegingsmoment voor het inzetten van middelen: Nu vindt de 

besteding van middelen, naast de integrale afweging bij het begrotingsproces, ook 

plaats dmv voorbeslag voorafgaand aan de rekening en de bestemming van het 

rekeningresultaat bij de vaststelling van de rekening. Dat zijn twee los van elkaar 

staande processen en het is oneigenlijk om bij de rekening middelen te bestemmen 

voor nieuw beleid. Daarom het voorstel om het vrij besteedbare deel van het eventuele 

rekeningresultaat niet bij de rekening te bestemmen, maar mee te nemen naar het 

voorjaarsdebat. Het audit committee stemt hiermee in. Overigens kan er nog wel eens 

goed naar de categorieën A t/m D uit de rekening worden gekeken om na te gaan of 

dat allemaal echt noodzakelijke uitgaven zijn en niet opnieuw vrij besteedbaar.   

2. Gelijktijdige behandeling van gemeenterekening en voorjaarsbrief: Volgens de 

concerncontroller heeft dit voor- en nadelen. Een voordeel is dat bij de rekening al 

vooruitgekeken kan worden naar wat straks voor de begroting belangrijk kan zijn. Als 

je dat dicht op elkaar doet kunnen die processen elkaar versterken. Nadeel is dat de 

raad dan wel veel stukken te verstouwen krijgt in relatief korte tijd. De leden van het 

audit committee zijn er unaniem over dat de behandeling van rekening en 

voorjaarsbrief gescheiden moet blijven, dus eigenlijk zoals het nu gaat is het goed. De 

raad geeft nu serieus aandacht aan de gemeenterekening en dat is een groot goed, 

wanneer de beide discussies dichterbij elkaar worden gebracht bestaat het risico dat de 

meeste tijd gaat zitten in het vooruitkijken en dat de controlerende rol van de raad niet 

tot zijn recht komt. Dat is ook de ervaring in een aantal andere grote gemeenten. Een 

enkeling merkt op dat het voorjaarsdebat twee weken na de rekening kan, anderen zien 

dat liever na vier weken zoals nu. Gevraagd wordt of de rekening niet eerder naar de 

raad kan worden gestuurd. Dit heeft nogal wat voeten in de aarde, maar er zal in ieder 

geval naar gekeken worden.     

3. Het instellen van een ambtelijke werkgroep die zich bezig gaat houden met de 

vernieuwing van de P&C-cyclus: het AC kan zich hier prima in vinden. Bij de 

begroting nieuwe stijl heeft dit ook goed gewerkt: de ambtelijke werkgroep bereidt 

voor, het audit committee discussieert erover en vervolgens kan het wel of niet aan de 

raad worden voorgelegd. De voortgangsrapportages vragen daarbij bijzondere 
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aandacht: hoe kan de raad beter in staat worden gesteld om tijdens het begrotingsjaar 

bij te sturen, wat heeft het daarvoor nodig?  

Het vervolg van dit proces is dat het college naar verwachting een uitwerking maakt 

van wat besproken is en aan de raad zal voorstellen om te kiezen voor 1 integraal 

afwegingsmoment, nl. bij het begrotingsproces, en eventueel om een ambtelijke 

werkgroep in te stellen die zich bezighoudt met de vernieuwing van de P&C-cyclus.  

 

 

2. Memo over conceptbegroting 2017  

Er wordt al een beetje vooruit gelopen op de evaluatie van de begroting die later in het 

AC zal plaatsvinden. Enkele schoten voor de boeg: de begroting geeft onvoldoende 

inzicht in wat de raad het komende jaar wanneer kan verwachten. Dat is niet alleen een 

zaak voor de LTA, de begroting zou daar ook inzicht in moeten kunnen geven, bijv. 

per programma een blokje aangeven met nota’s en voorstellen die naar de raad toe 

komen als gevolg van het in het vooruitzicht gestelde beleid. Verder blijft het lastig 

aan te geven waar de ruimte gevonden kan worden voor de raadsleden voor de 

dekking van alternatieve plannen. Nu wordt er op deelprogrammaniveau in een grafiek 

de baten en lasten op kostencategorie weergegeven. Maar dat geeft de raadsleden toch 

echt te weinig houvast. Hier zal nog nader naar gekeken moeten worden, wellicht dat 

een andere gemeente hier al een slimme oplossing voor gevonden heeft. Later dit jaar 

of begin volgend jaar vindt de evaluatie van de begroting plaats in het AC.     

 

 

De voorzitter sluit de vergadering.  

 

 

 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. 

 


