
 

 

Schriftelijke vragen aan het college (art 33 RvO) 
 

 

Datum: 10 januari 2019 

 

 

Onderwerp : late aanlevering cijfers RIGG 

 

 

Tijdens de laatste auditcommissie is onder meer gesproken over de planning en control cyclus met 
betrekking tot de jaarrekening 2018 en de voorjaarsnota. De ChristenUnie heeft begrepen dat dat 
komt doordat de cijfers vanuit de RIGG niet eerder voor de raad beschikbaar komen dan de laatste 
week voor de schoolvakanties, waarbij behandeling uiterlijk 15 juli in het zomerreces zou moeten 
plaatsvinden. 
 
Naar aanleiding daarvan heeft de fractie van de ChristenUnie de volgende vraag: 
 
1. Klopt het dat de planning van de jaarrekening 2018 en voorjaarsnota door de late aanlevering van 
cijfers vanuit de RIGG wordt vertraagd? 

 
Om onze controlerende rol goed te kunnen vervullen is het voor ons belangrijk tijdig informatie 
beschikbaar te hebben en daar indien nodig (technische) vragen over te stellen. In ons reglement van 
orde is geregeld dat wij stukken in beginsel tien dagen voor de raadsvergadering ontvangen. Indien het 
bovenstaande klopt daarom onze vervolgvragen: 
 
2. Waardoor wordt deze late oplevering veroorzaakt? 

3. Hoe gaat u borgen dat de raad voldoende voorbereidingstijd heeft voor de raadsvergadering waarin 
de jaarstukken worden behandeld? Ook gelet op de koppeling met de voorjaarsnota?  
4. De auditcommissie heeft verzocht de voorjaarsnota en de jaarrekening niet gelijktijdig te 
behandelen. Is al duidelijk hoe dat in het proces wordt vorm gegeven?  

 

 

 

 

Marco Metscher 
Fractie ChristenUnie 
 
 
………….…                  
 

 
 

 
Algemene informatie:  Een raadslid kan schriftelijke vragen stellen (artikel 33 RvO) aan het college of de burgemeester. Dit 
wordt gebruikt om van het college of burgemeester een verduidelijking te verkrijgen. Het gaat om het verkrijgen van feitelijke 
informatie waarbij een opvatting van het college  wordt gevraagd. De gevraagde informatie is in het belang van het functioneren 
als raadslid.  



 

 

 
Informatie over de procedure voor raadsleden: Raadsleden dienen schriftelijke vragen in bij de griffier. Daarbij wordt 
aangegeven of er een voorkeur voor schriftelijke of mondelinge beantwoording bestaat.  

1. Schriftelijke beantwoording vindt zo spoedig mogelijk plaats, in ieder geval binnen 30 dagen, nadat de vragen zijn 
ingediend. Tenzij het college of de burgemeester de griffier gemotiveerd in kennis stelt dat dit onmogelijk is, waarbij 
tevens aangegeven wordt binnen welke termijn beantwoording zal plaatsvinden. De beantwoording vindt schriftelijk 
plaats via een niet ondertekende brief.  

2. Het college moet mondelinge vragen uiterlijk beantwoorden in de eerste openbare  raadsvergadering, na het verstrijken 
van de periode van dertig dagen na de datum van indiening van de vragen. 

 

Informatie over de procedure voor de organisatie:  De procedure voor de organisatie staat op het intranet bij weten en 
regelen: https://intranet.midden-groningen.nl/umbraco/weten-regelen/adviseringbesluitvormingsproces-aan-directie-college-en-
raad/procedure-afspraken-rond-informatie-van-en-aan-de-gemeenteraad/ 

 

https://intranet.midden-groningen.nl/umbraco/weten-regelen/adviseringbesluitvormingsproces-aan-directie-college-en-raad/procedure-afspraken-rond-informatie-van-en-aan-de-gemeenteraad/
https://intranet.midden-groningen.nl/umbraco/weten-regelen/adviseringbesluitvormingsproces-aan-directie-college-en-raad/procedure-afspraken-rond-informatie-van-en-aan-de-gemeenteraad/
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Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen ChristenUnie inzake te late aanlevering cijfers RIGG Raadsbrief 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

De fractie van de ChristenUnie heeft ons naar aanleiding van de laatste auditcommissie vragen 

voorgelegd over de planning en control cyclus met betrekking tot de jaarrekening 2018 en de 

voorjaarsnota. De ChristenUnie heeft begrepen dat dit komt doordat de cijfers vanuit de RIGG niet 

eerder voor de raad beschikbaar komen dan de laatste week voor de schoolvakanties, waarbij 

behandeling uiterlijk 15 juli in het zomerreces zou moeten plaatsvinden. 

 

Naar aanleiding daarvan heeft de fractie van de ChristenUnie de volgende vraag: 

 

1. Klopt het dat de planning van de jaarrekening 2018 en voorjaarsnota door de late aanlevering 

van cijfers vanuit de RIGG wordt vertraagd? 

 

Antwoord:  

De behandeling van de jaarrekening in de raad is geagendeerd op 4 juli 2019. De jaarrekening dient 

vóór 15 juli 2019 bij de provincie ingeleverd te worden. 

Volgens de huidige planning van de RIGG zullen wij op 29 mei 2019 de accountantsverklaring van de 

RIGG ontvangen, waarna deze beoordeeld kan worden door onze eigen accountant. Als de planning 

van de RIGG wordt gehaald, zal ook onze planning worden gehaald. 

 

‘Om onze controlerende rol goed te kunnen vervullen is het voor ons belangrijk tijdig informatie 

beschikbaar te hebben en daar indien nodig (technische) vragen over te stellen. In ons reglement 

van orde is geregeld dat wij stukken in beginsel tien dagen voor de raadsvergadering ontvangen.’ 

Indien het bovenstaande klopt daarom onze vervolgvragen: 
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2. Waardoor wordt deze late oplevering veroorzaakt? 

 

Antwoord: 

We verwachten dat de oplevering van de RIGG volgens de planning zal plaatsvinden. 

Zorgaanbieders morgen tot 1 april hun productieverantwoording aanleveren, die vervolgens door de 

RIGG worden samengevoegd en verwerkt. Door het vervallen van de solidariteit zullen meer 

controles uitgevoerd moeten worden, het is een strakke planning. 

 

 
Tabel 1: Planning RIGG 

 

3. Hoe gaat u borgen dat de raad voldoende voorbereidingstijd heeft voor de raadsvergadering 

waarin de jaarstukken worden behandeld? Ook gelet op de koppeling met de voorjaarsnota?  

 

Antwoord: 

Gezien de mogelijke materiële effecten van de definitieve cijfers van de RIGG, kan onze 

accountant geen verklaring afgeven zonder de verklaring van de RIGG. Mocht blijken dat de RIGG te 

laat zal zijn met haar accountantsverklaring, zullen wij de jaarrekening tijdig naar uw raad sturen, 

eventueel nog zonder accountantsverklaring. 

 

4. De auditcommissie heeft verzocht de voorjaarsnota en de jaarrekening niet gelijktijdig te 

behandelen. Is al duidelijk hoe dat in het proces wordt vorm gegeven?  

 

Antwoord: 

De besluitvormende raadvergadering voor de jaarrekening is gepland op 4 juli 2019. De 

besluitvormende vergadering voor de voorjaarsnota (in combinatie met de ombuigingsvoorstellen) 

is gepland op 11 juli 2019. 
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Wij vertrouwen erop uw vragen hiermee voldoende te hebben beantwoord. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

 

 
 
 
  

 


