
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Het opstellen en controleren van de jaarrekening vraagt elk jaar een stevige 

inspanning. We zijn content met de goedkeurende verklaring van de accountant en de 

constatering dat we het aantal bevindingen verder omlaag hebben weten te brengen 

door positieve ontwikkelingen in onze bedrijfsvoering. We kijken terug op een 

verslagjaar waarin het leven van onze inwoners, ondernemers en gemeentelijke 

organisatie nog grotendeels werd beheerst door de dynamiek van de Covid-19 

pandemie. De jaarrekeningcontrole heeft de afgelopen maanden grotendeels weer in 

onze kantoorpanden plaatsgevonden wat de samenwerking en de efficiëntie van de 

controle ten goede kwam.  

 

In deze brief geven we u een toelichting op de belangrijkste bevindingen en 

aanbevelingen uit het accountantsverslag. 

 

Ruimtelijk domein 

De accountant constateert dat er intern goed zicht bestaat op de belangrijke 

ontwikkelingen van de grondexploitaties en dat de bijbehorende parameters en 

uitgangspunten evenwichtig zijn ingeschat. Daarnaast wordt aandacht gevraagd voor 

de governance van toekomstige gebiedsontwikkelingen. Voor de 

gebiedsontwikkelingen Stadshavens en Suikerzijde werken wij, samen met de 

accountant, aan een verdere aanscherping van een aantal aspecten om de afstemming 

tussen de opgerichte BV’s en de gemeente verder te verbeteren.  

Voor de grondexploitatie Oosterhamrikzone geeft de accountant aan dat de effecten 

van de vaststelling van de mobiliteitsvisie verwerkt hadden moeten worden. Wij zijn 

ons ervan bewust dat de keuze voor de oeververbinding bij de Oosterhamrikzone tot 

een wijziging in de ruimtelijke inrichting en mogelijkheden van de 

gebiedsontwikkeling en grondexploitatie gaat leiden. De uitwerking van keuzes en de 
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eventuele effecten worden nader uitgewerkt en afgestemd met de partners in het 

gebied. Wij streven er naar om bij de begroting van 2023 een scherper beeld te kunnen 

presenteren van de mogelijke financiële effecten. 

 

Sociaal domein 

De accountant constateert evenals voorgaand jaar dat het aantal en de omvang van de 

geconstateerde controleverschillen is gedaald. Conform het eerdere advies van de 

accountant zijn wij eveneens aan het onderzoeken hoe wij in de toekomst kunnen 

overstappen naar een andere manier van verantwoorden voor de WMO zorg in natura, 

bijvoorbeeld door het ontwikkelen van controles vooraf op basis van data gestuurde 

risico-inventarisatie (Early Warning Systeem). Hierbij willen wij minder afhankelijk 

worden van de productieverantwoordingen met controleverklaring van de 

zorgaanbieders. 

Een andere positieve conclusie is dat de decentralisatie van de toegang beschermd 

wonen in 2021 succesvol heeft plaatsgevonden en dat er tevens veel afstemming met 

de regio gemeenten is geweest omtrent de verantwoording hiervan. 

 

Bedrijfsvoering 

In de kernpunten van de controle benoemt de accountant onder andere dat ze kan 

instemmen met de conclusies en financiële verwerking van: de aanvullende 

dienstverlening door Fujitsu, de voorlopige resultaten vanuit het boekenonderzoek van 

de Belastingdienst en de waardering van deelneming Warmtestad B.V. We zullen de 

ontwikkelingen rondom deze onderdelen nauwlettend blijven volgen. De wijze waarop 

we de afboeking van de ten onrechte geactiveerde btw op de riolering hebben verwerkt 

in de jaarrekening heeft eveneens de instemming van de accountant.  

 

Rechtmatigheidsverantwoording 

Ten aanzien van de rechtmatigheidsverantwoording geeft de accountant aan dat de 

organisatie op schema ligt. De afgelopen maanden is veel energie gestoken in het 

analyseren van de financiële cijfers per directie en is in kaart gebracht op welke wijze 

rechtmatigheidsrisico’s worden ondervangen. De formele stappen inzake het laten 

vaststellen van de verantwoordingsgrens en de wijzigingen in de financiële 

verordening als gevolg van deze wetswijziging staan later dit jaar op uw agenda.  

 

Sturing op verbonden partijen 

PwC vraagt aandacht voor de sturing op verbonden partijen doordat deze zich zowel in 

aantal als in omvang snel uitbreiden. Wij nemen de aanbeveling om de tussentijdse 

verantwoordingen van deze partijen te monitoren en controleren ter harte. Daarnaast 

zal ook de kadernota verbonden partijen worden herzien.  

 

Speerpunten Raad 

We zijn net als de accountant positief over de ontwikkelingen rondom het 

voorspellend vermogen. Ten aanzien van de voortgangsrapportages zijn diverse 

verbetermaatregelen doorgevoerd met als uitkomst dat de prognoses uit de 

voortgangsrapportages dichterbij het daadwerkelijke rekeningresultaat liggen. In 2022 

zullen we verder vervolg geven aan deze verbeterstappen. 

 

Voor wat betreft de compensatiegelden in het kader van Covid-19 heeft PwC 

vastgesteld dat deze rechtmatig zijn besteed. Wij hebben diverse maatregelen 
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getroffen die leiden tot meer transparantie in het financieel beeld over de besteding 

van deze gelden. 

 

Overige adviezen en aanbevelingen 

In het accountantsverslag staan meerdere adviezen en aanbevelingen waarop we in 

deze brief niet verder in gaan. Deze adviezen en aanbevelingen hebben onze aandacht 

en we gaan hier actief mee aan de slag. Wij komen bij de tweede 

voortgangsrapportage 2022 terug op de voortgang hiervan.  

 

Tot slot 

Wij vertrouwen erop u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd over onze 

reactie op de bevindingen en aanbevelingen van de accountant bij de 

Gemeenterekening 2021.  

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

burgemeester,     secretaris, 

Koen Schuiling    Christien Bronda 

 

 

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 

 

 


