
Bijlage 4: Reactie College van B&W op accountantsrapport 2020  

 

Aanleiding  

De accountant controleert jaarlijks de gemeenterekening. De accountant geeft op basis van de 

controle een oordeel over de getrouwheid en de rechtmatigheid. Bij de controle over de 

getrouwheid gaat het over de vraag of de cijfers kloppen. De accountant moet daarbij een oordeel 

vellen over de vraag of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de lasten en baten en de 

grootte en samenstelling van het vermogen. De rechtmatigheid betreft het handelen van de 

organisatie in relatie tot de geldende wetten en regels. De gemeente heeft voor zowel getrouwheid 

als rechtmatigheid een goedkeurende verklaring gekregen. 

 

De accountant heeft in zijn rapport een aantal opmerkingen en bevindingen opgenomen. Hieronder 

geven wij onze reactie op deze constateringen om zo uw raad een volledig beeld te geven van de in 

het accountantsverslag benoemde punten. Voor de leesbaarheid van onze reactie in relatie tot het 

accountantsverslag hanteren we de opbouw van het accountantsverslag:  

 

1: De gemeente Midden-Groningen en COVID-19; 

2: Samenvatting van de controle; 

3: Kwaliteit van de interne beheersing; 

4: Bevindingen naar aanleiding van de jaarrekeningcontrole; 

5: Verplichte rapportage onderdelen / Verplichte Rapportage inzake SiSa. 

 

1. De gemeente Midden-Groningen en COVID-19 

 

Het accountantsrapport begint net als ons jaarverslag met het onderwerp waar we in 2020 helaas 

niet omheen kunnen; corona ofwel COVID-19. Duidelijk is dat sinds maart 2020 (en ook nu nog, ook 

al zijn de vooruitzichten positief) de manier waarop wij met onze stakeholders en inwoners in 

contact staan anders is dan anders. We werken op afstand, terwijl nabijheid ons zo karakteriseert. 

Toch merken we dat ook het werken op afstand lukt – in het begin was het nog even wennen, maar 

na verloop van tijd vonden we onze draai. In de accountantscontrole merkten we dit ook; de 

doorlooptijd was soms net iets langer, maar het resultaat is nog steeds bevredigend. 

 

Terecht geeft de accountant aan dat zodra de coronapandemie naar de achtergrond is gedrukt (en 

de vooruitzichten zijn hoopgevend) dat aandacht en zorg voor onze inwoners en ondernemers nodig 

blijft. Het is voor ons in feite een vanzelfsprekendheid, maar we nemen de oproep van de 

accountant ter harte; de gevolgen van corona zijn de komende maanden en voor sommige inwoners 

c.q. ondernemers wellicht zelfs nog jaren niet voorbij. Wij hebben en houden hier oog voor. 

 

De accountant geeft aan dat in de jaarstukken geen “corona in één oogopslag” is opgenomen, maar 

dat wel graag had gezien. Alhoewel wij deze gedachte kunnen volgen, constateren we dat corona 

op zoveel onderdelen en terreinen van de gemeente ingrijpt dat een overzicht in één oogopslag 

weinig informatiewaarde heeft. De kern is namelijk dat wij de ontvangen coronacompensatie over 

2020 nagenoeg volledig inzetten én het restant grotendeels meenemen naar 2021. Wij zijn dan ook 

van mening dat onze informatiestroom richting uw raad (zaak 2021-004168) informatierijker is dan 

een overzicht in één oogopslag. In die rapportage nemen wij zowel een samenvattende tabel (in 

één oogopslag) op als een gedetailleerder overzicht dat nodig is voor een goede duiding. Op de 

volgende pagina is voor de volledigheid de samenvattende tabel opgenomen. 
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2. Samenvatting van de controle 

Allereerst zijn wij verheugd met het feit dat de accountant zowel op getrouwheid als 

rechtmatigheid tot een goedkeurend oordeel komt. Het is prettig om te constateren dat het 

oordeel positief is met betrekking tot het voldoen aan de BBV, WNT, Sisa en bijvoorbeeld AVG. Ook 

het feit dat tijdens de controle geen aanwijzingen bleken van fraude, misbruik en oneigenlijk 

gebruik binnen onze gemeente sterkt ons in de gedachte dat onze organisatie klaar staat voor de 

invoering van de rechtmatigheidsverantwoording.  

 

Een belangrijk aandachtspunt in het accountantsverslag is de omvang van onze financiële buffer, 

oftewel de algemene reserve. De accountant geeft aan dat de algemene reserve (6,6 miljoen euro 

op 31-12-2020 voor verwerking jaarrekeningresultaat 2020) ten opzichte van het balanstotaal én de 

omvang van de lasten in onze begroting mager is. Wij onderschrijven dit aandachtspunt en geven 

daar actief invulling aan. Zo hebben wij samen met uw raad op 27 februari 2020 de Kadernota 

Integraal Risicomanagement en Weerstandsvermogen 2020-2023 vastgesteld, waarin een 

minimumgrens van € 100 per inwoner voor de Algemene reserve is opgenomen.  

 

Verder geeft de accountant terecht aan dat het positieve rekeningsaldo over 2020 tot stand komt 

na onttrekking van 4,6 miljoen euro aan onze reserves. Alhoewel dat grotendeels onttrekkingen 

zijn die wij vooraf hadden begroot (inzet van spaarpot voor gewenste ontwikkelingen), neemt het 

niet weg dat onze solvabiliteitsratio met 10% (2019; 12%) nog iets verder onder de VNG-norm van 

20% komt.  

 

Hoewel we content zijn met het feit dat onze jaarrekening – na enkele jaren van stevige tekorten – 

een licht positief resultaat laat zien, blijft voor de komende jaren het versterken van de 

vermogenspositie van Midden-Groningen op de agenda staan. 

 

3. Kwaliteit van de interne beheersing 

Wij zijn content met de constatering van de accountant dat ons interne beheersingsmodel met 

meerdere controlestappen in de werkprocessen zelf en binnen de eenheden over processen heen en 

een verbijzonderde controlefunctie, bijdraagt aan een betrouwbare procesgang en betrouwbare 

informatievoorziening. Het maakt dat wij, zoals eerder benoemd, met vertrouwen de stap naar de 

rechtmatigheidsverantwoording (mogelijk al in 2021) zullen zetten. 

 

4. Bevindingen naar aanleiding van de jaarrekeningcontrole 

Op de grootste kostenpost binnen de gemeentelijke begroting, namelijk het Sociaal Domein, 

werpen onze inspanningen hun vruchten af. We verifiëren de werkzaamheden van onze 

ketenpartners actief, monitoren de kosten met Power BI’s en informeren uw raad meermaals per 

jaar om tot verbeterde sturing en grip te komen. Of zoals de accountant aangeeft “De gemeente 

Midden-Groningen heeft op dit terrein zeker niet stil gezeten”. Het is een fijne constatering 
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waarbij geldt dat wij uiteraard onze inzet zullen continueren, maar ook blijven kijken naar het Rijk 

om met extra middelen over de brug te komen. Alleen zo is op termijn (liefst zo snel mogelijk) een 

evenwichtiger financiering van de lasten mogelijk. De gewonnen arbitragezaak van de VNG en 

vooruitzichten in de Meicirculaire bieden hiertoe perspectief.  

 

Van de aandachtspunten (TOZO, BBZ, rechtmatige inkoop en subsidieregister) uit het 

accountantsrapport blijven we leren om de verdere kwaliteitsslag binnen onze organisatie te 

maken. We zien, net als de accountant, dat er stevige stappen worden gezet (minder 

onrechtmatigheden inkoop), maar dat het op onderdelen nog beter kan. We hebben er vertrouwen 

in dat deze punten op de verbeteragenda in 2021 verder komen. Tot slot waarderen wij het daarbij 

dat de accountant, zoals op een nieuw terrein als de TOZO, actieve ondersteuning heeft geboden. 

Het leereffect om tot een volledige en juiste verantwoording te komen wordt daarmee versneld en 

versterkt. 

 

5.  Verplichte rapportage onderdelen / Verplichte Rapportage inzake SiSa 

Bij het vormen van het uiteindelijke oordeel zet de accountant de geconstateerde fouten en 

onzekerheden af tegen de tolerantiegrenzen met betrekking tot getrouwheid en rechtmatigheid. 

Het is prettig om te zien dat wij ruim onder de grenzen (1% c.q. 3%) blijven. Met andere woorden: 

een robuuste goedkeuring op beide onderdelen. Het is daarbij eveneens fijn om te lezen dat de 

accountant geen fouten of onzekerheden heeft geconstateerd met betrekking tot de SiSa-bijlage 

2020. 

 

Afsluitend 

Wij zijn content met de goedkeurende verklaring met betrekking tot rechtmatigheid en 

getrouwheid. We zijn blij met de constatering van de accountant dat de interne beheersing van de 

administratieve organisatie op orde is. We nemen de genoemde aandachtspunten voor verbetering 

ter harte. De basis die de afgelopen jaren is gelegd en dit jaar verder is verstevigd, geeft 

vertrouwen met het oog op de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording. 


