
          
 

Advies auditcommissie Jaarrekening 2019 Gemeente Midden-Groningen 

 

1.  Inleiding 

Voor u ligt het advies van de auditcommissie op het voorstel van de jaarrekening van de gemeente 

Midden-Groningen over het jaar 2019.  

In de verordening van de auditcommissie is vastgesteld dat de auditcommissie de raad zal adviseren 

over de jaarrekeningcontrole en de daarbij door de accountant aangegeven aanbevelingen. De 

auditcommissie spreekt allereerst haar waardering uit aan allen die bijgedragen hebben aan het 

opstellen van de jaarrekening 2019 en de daarbij behorende documenten.  

 

2. Adviezen en aanbevelingen naar aanleiding van de concept-jaarrekening 2019. 

2.1  Resultaat 2019 

Het rekeningresultaat geeft ten opzichte van de herziene begroting 2019 een negatief resultaat van 

€ 4,75 miljoen. Het bij de Najaarsnota 2019 verwachte negatieve resultaat is afgedekt door een 

onttrekking aan de reserves. Dit is het gevolg van een aantal factoren dat vaker wordt gesignaleerd 

bij gemeenten, zoals de kostenontwikkeling in de Jeugdzorg en Wmo, de hogere storting in de 

voorziening voor wethouderspensioenen als gevolg van een lagere rekenrente en een voordeel op 

de algemene uitkering als gevolg van de decembercirculaire 2019. 

De lokale factoren die een rol spelen in de totstandkoming van het resultaat zijn onder hogere 

lasten voor groenonderhoud, voor inkomensvoorzieningen enerzijds en hogere opbrengsten van het 

Werkbedrijf en belastingen anderzijds. 

 

2.2 Eigen vermogen 

Het totale eigen vermogen is verminderd met € 4,9 miljoen. 

Dat bedrag komt overeen met het saldo van baten en lasten voor mutaties in de reserves. De Raad 

heeft bij de vaststelling van de begroting ook diverse toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves 

geautoriseerd. Per saldo is daarmee € 116.000 meer aan de reserves onttrokken, dan eraan is 

toegevoegd, zodat het resultaat na bestemming daarmee uit is gekomen op € 4,75 miljoen negatief. 

Als gevolg van de verwerking van het raadsbesluit inzake de ontvlechting van bestemmingsreserves 

is er per saldo ruim € 11,5 miljoen overgeheveld naar de algemene reserve. 

Het eigen vermogen in 2019 komt daarmee uit op € 27,2 miljoen (was in 2018 € 32,0 miljoen). 

 

2.3 Solvabiliteit 

Een eigen vermogen van (afgerond) € 27,2 miljoen op een balanstotaal van € 229 miljoen betekent 

een solvabiliteit van 11,8% (ultimo 2018 was de solvabiliteit 14,7%). De daling van de solvabiliteit 

heeft zowel te maken met de daling van het eigen vermogen, als met de groei van het balanstotaal, 

mede als gevolg van de toename van de langlopende geldleningen. Daarmee is de solvabiliteit 

onvoldoende ten opzichte van de normering door de VNG, die de grens legt bij 20%. 

 

 



2.4 Weerstandsvermogen 

In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing heeft de gemeente Midden-Groningen 

een inschatting weergegeven van de belangrijkste risicogebieden. Ook is aangegeven welke 

weerstandscapaciteit beschikbaar is voor het opvangen van de eventuele gevolgen van deze risico’s. 

Daaruit blijkt dat de verhouding tussen de risico’s en de weerstandscapaciteit rond de 2 ligt. 

 

2.5 Conclusie vermogenspositie 

De accountant constateert dat de vermogenspositie van de gemeente Midden-Groningen kwetsbaar 

is. De gemeente Midden-Groningen onderkent dat ook en daarom is de raad met het college bezig 

aan een traject om de komende jaren verdere structurele bezuinigingen door te voeren. Dat is 

nodig om de begroting sluitend te houden en ruimte voor nieuwe ontwikkelingen te creëren. 

De auditcommissie onderschrijft dit. 

 

3  Fouten/Onzekerheden  

3.1 Europese aanbestedingen 

De accountant signaleert in de organisatie een toenemend bewustzijn ten aanzien van de geldende 

aanbestedingsregels. Er zijn maatregelen genomen om te borgen dat wordt voldaan aan de 

geldende regels. Voor de externe inhuur wordt inmiddels gebruik gemaakt van een dynamisch 

aankoopsysteem waarmee het risico sterkt wordt beperkt. De accountant heeft vastgesteld dat 

voor een bedrag van in totaal € 2.199.000 ten onrechte geen Europese aanbesteding heeft 

plaatsgevonden, waarbij ook rekening is gehouden met de doorloop van een aantal transacties in 

2020. De individuele transacties zijn binnen de organisatie bekend. De accountant neemt dit 

bedrag mee als rechtmatigheidsfout in de bevindingen. 

Daarnaast heeft de accountant net als vorig jaar geconstateerd dat er sprake is van juridisch 

complexe transacties inzake het onderhoud van groenvoorziening. Het betreft in 2019 een 

opdrachtenvolume van (afgerond) € 600.000. Dit heeft de accountant als onzeker meegewogen in 

het kader van hun oordeelsvorming over rechtmatigheid. 

 

3.2 Jeugdzorg  

De RIGG legt via een apart kostenoverzicht verantwoording af over de gemaakte kosten. Uit de 

controle bij RIGG blijkt dat er weliswaar sprake is van een goedkeurend accountantsoordeel maar 

dat er onzekerheden resteren. De oorzaak betreft het niet kunnen verkrijgen van voldoende 

informatie van zorgaanbieders. Net als de gemeente zelf in de Wmo loopt ook het RIGG er 

tegenaan dat niet in alle gevallen de verantwoording tijdig compleet is, dat er administratieve 

verschillen ontstaan of de accountant bij de zorgaanbieder niet tot een goedkeurend oordeel kan 

komen. Het bedrag dat hiermee gemoeid is voor Midden-Groningen bedraagt € 818.000.  

Daarnaast constateert de accountant dat inzake de lokale uitvoering van de Jeugdwet voor de 

verleende zorg in natura tot een bedrag van € 115.000 geen verantwoordingsinformatie is 

ontvangen. Ook dit bedrag wordt meegenomen in de onzekerheden. Dit komt neer op een 

totaalbedrag van € 933.000. 

 

3.3 WMO 

De gemeente Midden-Groningen heeft tal van partijen gecontracteerd om zorg te kunnen leveren 

aan de cliënten die daarvoor in aanmerking komen. De accountant heeft kennisgenomen van de 

interne analyses en de documentatie van de zorgaanbieders en komt vanwege ontbrekende 

verantwoordings- en controledocumentatie tot de conclusie dat sprake is van onzekerheid tot een 

bedrag van € 312.000. Dit bedrag is meegenomen als onzekerheid voor het aspect getrouwheid in 

de evaluatie van de controleverschillen. 



3.4 Pensioenen wethouders 

In de balans is een pensioenvoorziening wethouders opgenomen van € 339.000. Het pensioenrisico 

is grotendeels afgedekt door een verzekering en een relatief klein deel is voor rekening van de 

gemeente Midden-Groningen. Voor een deel van het bedrag, namelijk € 127.000, is een 

onzekerheid naar voren gekomen, vanwege het ontbreken van een toetsende berekening inzake de 

onderliggende verplichting.  

 

Totaaloverzicht fouten en onzekerheden  

 

Totaal onzekerheden getrouwheid  1.372.000  
Totaal fouten rechtmatigheid  2.199.000  
Totaal onzekerheden rechtmatigheid  1.972.000 

 

Zoals in het verslag is aangegeven, moet de accountant de aangetroffen fouten en onzekerheden 

wegen tegen de materialiteitsgrens van € 2.280.000 voor fouten en € 6.840.000 voor onzekerheden. 

Er blijkt dat er geen controleverschillen in de jaarrekening ongecorrigeerd zijn gelaten die van invloed 

moeten zijn op het accountantsoordeel inzake de getrouwheid respectievelijk de rechtmatigheid. 

Daarom is de strekking van de controleverklaring zowel voor het aspect getrouwheid als voor het 

aspect rechtmatigheid goedkeurend. 

 

4. Ontwikkelingen in de rechtmatigheidscontrole mbt rol accountant en college 

Er zijn vergevorderde voorbereidingen vanuit het Rijk om met ingang van het boekjaar 2021 de 

huidige rechtmatigheidscontrole door de accountant bij decentrale overheden te laten vervallen. 

Het college zal in de nieuwe situatie in de jaarstukken een collegeverklaring moeten opnemen 

waarin het college aangeeft welke interne controles zijn geïmplementeerd, wat de uitkomsten 

daarvan zijn en wat dat betekent in termen van de beoordeling over het al dan niet rechtmatig 

handelen binnen de gemeente. 

De gemeente Midden-Groningen is momenteel bezig met de voorbereidingen van deze 

veranderende rol van het college. Hierbij moet de nodige aandacht zijn voor de communicatie over 

dit onderwerp tussen college en Raad. 

Deze wijziging houdt immers ook in dat de Raad op een andere wijze geïnformeerd wordt over het 

rechtmatig handelen in de organisatie. Net als in de huidige situatie, waarin de Raad bevoegd is om 

de materialiteitsgrenzen en het normenkader vast te stellen, blijft dat ook gelden na de overgang 

van accountant naar college. Daarbij kunnen vragen opdoemen als: Willen we de landelijke norm 

van 3% hanteren voor de weging van fouten en onduidelijkheden? Willen we eigen regels, 

bijvoorbeeld de eigen inkoopregels, onderdeel laten zijn van het normenkader, of beperken we ons 

tot de geldende externe wet- en regelgeving? Willen we als Raad tussentijds door het college 

aangesloten worden op de interne controlebevindingen, of kiezen we ervoor om alleen bij de 

jaarrekening erover te spreken? 

Kortom: Voldoende aanleiding om als Raad en college met elkaar in gesprek te gaan over de 

invulling van deze rechtmatigheidsverantwoording en het proces daar naartoe. De auditcommissie 

laat zich op korte termijn graag informeren over de verdere uitwerking hiervan. 

 

 

 

 

 

 



5.  Eindconclusie ten aanzien van de jaarrekening 

De auditcommissie stelt vast dat er de afgelopen tijd veel werk is verzet door het college en de 

ambtelijke organisatie om de basis op orde te krijgen. Dit jaar is er daarom voor zowel de 

getrouwheid als de rechtmatigheid een goedkeurende accountantsverklaring. 

Wel is het proces van de Jaarrekening sterk vertraagd en de vaststelling van de jaarrekening pas op 

15 september plaatsvinden, terwijl dit wettelijk voor 15 juli moet gebeuren. Hieraan zijn de 

gevolgen van Corona vooral debet aan. Ofschoon de auditcommissie alle begrip heeft voor de 

gemaakte keuzes van afgelopen voorjaar, wil de auditcommissie er bij het college op aandringen in 

het vervolg wel de vooraf gemaakte afspraken over de planningen van alle P&C stukken na te 

komen. 

 

Ten aanzien van het verslag van bevindingen spreekt de auditcommissie uit dat dit verslag helder, 

informatief en goed leesbaar is. Er zijn de nodige punten van zorg met bijbehorende 

aanbevelingen, maar de auditcommissie stelt vast deze door het college worden onderkend en de 

auditcommissie heeft het vertrouwen dat deze punten worden opgepakt. Graag wordt de 

auditcommissie hierover regelmatig door het college op de hoogte gehouden. De accountant geeft 

een goedkeurende accountantsverklaring af voor zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid. 

De auditcommissie stemt in met deze accountantsverklaring en met de aanbevelingen en geeft 

hierover een positief advies aan de raad. 

 

Aldus vastgesteld op 9 september 2020, 
 
De auditcommissie van de gemeente Midden-Groningen, 

 

de heer H. Flederus, mevrouw Y. H. Goedhart 

 

 

voorzitter commissiegriffier  

 


