
GRIFFIE

Bijeenkomst Audit Committee 24 maart (digitaal via MS Teams)

Deelnemers: mevr. Akkerman (VVD, voorzitter), mevr. Van der Weele (PvdA), dhr. Been 

(GroenLinks), dhr. Van Zoelen (PvdD), dhr. Sijbolts (Stadspartij), dhr. De Rook (wethouder), mevr. 

Procee (concerncontroller), dhr. Van der Heide (directeur financiën), dhr. Dul (PWC), mevr. Kort 

(PWC), mevr. Spier (griffier), dhr. Kommerij (secretaris). 

Afgemeld: dhr. Brandsema (ChristenUnie),

1. Opening en mededelingen
Mevr. Akkerman opent de vergadering. 

2. Nieuws van de accountant 

Terugkijken op workshop van 10 maart over weerstandsvermogen: accountant is tevreden 

over het verloop, ook de AC-leden zijn tevreden, workshop voldeed ruim aan de 

verwachtingen. Wel had de gebruikte casus nog wat concreter kunnen zijn, wellicht iets voor 

een volgende keer. 

Startnotitie accountantscontrole 2021: accountant licht de belangrijkste punten toe. Trots 

dat er in zo’n vroeg stadium al de startnotitie ligt voor het controlejaar 2021, die nadrukkelijk 

is afgestemd met de ambtelijke organisatie. Diverse ontwikkelingen spelen zoals de 

rechtmatigheidscontrole die dit jaar voor het eerst door de gemeente zelf moet worden 

uitgevoerd. De accountant kijkt hierin mee. Verder ligt het accent op een efficiënte aanpak 

van de controlewerkzaamheden door de gemeente zelf en of daar nog winst in valt te 

behalen (gebruik van data-analyse, meer op de systemen kunnen leunen). De accountant ziet 

wel duidelijk een verschuiving, nl. dat de gemeente steeds meer zelf zaken oppakt en daar de 

regie in neemt. Efficiënt werken betekent ook dat gedurende het jaar er al aandacht is voor 

de risicodossiers, zodat niet achteraf alles nog moet worden gecontroleerd. Bij de controle 

op de TOZO-regeling wordt al gebruik gemaakt van een handige tool die de uitzonderingen 

eruit vist, dat zorgt er desgevraagd voor dat niet elk dossier apart hoeft te worden 

gecontroleerd. Startnotitie is akkoord voor het AC en zal binnenkort worden getekend. 

Honorariumbrief controle 2020: in de brief staan nog enkele PM-posten, dat heeft te maken 

met covid-19 en de rijksmaatregelen die de gemeente heeft uitgevoerd. Het is lastig in te 

schatten welke controlewerkzaamheden hier voor de accountant uit voortvloeien en wat de 

1



invloed is op de jaarrekening. Verder is het aantal SISA-regelingen enorm gegroeid (voor onze 

gemeente van 15 naar 37, waarmee we bijna landelijk koploper zijn). Die moet de accountant 

ook allemaal controleren. De concerncontroller geeft aan dat met de accountant is 

afgesproken goed de vinger aan de pols te houden wat betreft die PM-posten en indien 

nodig snel te schakelen met het audit committee.

Stand van zaken rechtmatigheidscontrole: de accountant geeft aan dat de landelijke wet naar 

verwachting met terugwerkende kracht in werking gaat treden en zoals gezegd kijkt de 

accountant mee bij de voorbereiding van de organisatie op deze stap. Vanuit het AC is 

geopperd om voor de volgende workshop de rechtmatigheid als onderwerp te kiezen, 

volgens de accountant zou dat een goed onderwerp kunnen zijn. De concerncontroller zegt 

dat de organisatie zich druk aan het voorbereiden is hierop en dat er een rondje langs de 

directies wordt gemaakt om goed duidelijk te maken dat men op dat niveau dit onderwerp 

goed moet oppakken. Er is ook een quiz gemaakt die bijvoorbeeld in de workshop kan 

worden meegenomen.    

3.     Verbetering financiële paragraaf in raadsvoorstellen

Enkele AC-leden hebben samen met een ambtenaar nagedacht over verbeteringen in de 

financiële paragraaf van raadsvoorstellen. Vraag is hoe de relevante cijfers beter 

gepresenteerd kunnen worden en hoe het verband kan worden gelegd met overig beleid. 

Het memo geeft hier mogelijkheden voor. De wethouder geeft aan dat hij niet zou willen dat 

de gevraagde gegevens voor elk raadsvoorstel moeten worden opgenomen, dat is enorm 

veel werk volgens hem en levert niet de gevraagde duidelijkheid op. Overigens begrijpt hij de 

wens van het AC wel, want vaak staat er zoiets als ‘past binnen de begroting’ en dat heeft 

voor de raad ook geen meerwaarde. Het zou goed zijn om met een minimum bedrag te gaan 

werken van 5 ton of misschien wel meer en te kijken of er met budget geschoven wordt van 

het ene naar het andere deelprogramma. Geconcludeerd wordt dat het memo nader 

bekeken wordt door financiën met de input van nu en dat concerncontroller en directeur 

financiën de volgende vergaderen met een voorstel voor een richtbedrag komen en ook in 

welke gevallen de extra informatie verstrekt zou moeten worden. 

4. Begroting nieuwe stijl, met aanpassingen tav de indicatoren 

Dit onderwerp komt de volgende vergadering terug. Het raadsvoorstel gaat nu conform naar 

de raad, nadat het voorafgaande memo uitgebreid in een meningsvormende sessie met de 

raad is besproken. 

5. Memo over voorbereiding op bespreking gemeenterekening 

De AC-leden zouden graag de raad goed in de controlerende rol willen brengen voor de 

bespreking van de gemeenterekening 2020 (in hoeverre zijn de doelen die voor 2020 zijn 

geformuleerd ook gerealiseerd?). Hierover wordt gediscussieerd en de wethouder 

constateert dat met de begroting nieuwe stijl er al een flinke verbetering op komst is die de 

raad kan helpen om het goede debat over de rekening te voeren. Wat nu nog het geval is, is 

dat de verbinding tussen de meerjarenprogramma’s en de teksten in de begroting en 

rekening onvoldoende is. De wethouder doet het voorstel om bijv. een programmaleider 
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samen met de verantwoordelijke portefeuillehouder in een beeldvormende sessie te laten 

vertellen over een nader te kiezen beleidsveld. Daarbij moeten niet allen de successen naar 

voren komen maar ook de onderdelen van beleid die minder goed uit de verf zijn gekomen. 

Hij wil dit wel aan het college voorstellen, maar wil dan wel weten of dit iets is dat aansluit bij  

de wensen van het AC. Afgesproken wordt dat de AC-leden onderling nog overleg hebben en 

dit eind deze week via de voorzitter laten weten. Wordt vervolgd.  

 

6. Rondvraag 

De voorzitter stelt voor om de stand van zaken rond het verbeterplan in de volgende AC te 

bespreken en vraagt daarvoor een memo van de organisatie. Volgens de directeur financiën 

is er een brief naar de raad onderweg over dit onderwerp en we spreken af dat die de 

volgende keer in het AC wordt besproken. Het volgende AC is op woensdag 19 mei. 

  

Datum afspraak Gemaakte afspraken Status

1. 24 maart Concerncontroller komt terug met 

voorstel voor betere financiële paragraaf 

in raadsvoorstellen (wanneer wel, 

wanneer niet, minimum bedrag)

Wordt voor AC van 

24 maart 

aangeleverd.

2. 20 januari Er wordt een projectgroep gevormd om 

te bespreken hoe het voorjaarsdebat 

beter gevoerd zou moeten worden 

(aandacht voor cultuur) en welke 

stukken daar het beste bij passen.  

3. 24 maart AC denkt na over voorstel wethouder 

tav voorbereiding raad op rekening  
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