
 

 

Aan de Voorzitter van Provinciale Staten Groningen,  

De heer F.J. Paas 

Postbus 610 

9700 AP Groningen 

 

Datum: maandag 24 juli 2017 

 

Onderwerp: vragen na afgekeurde jaarrekening 2016 van de gemeente Groningen 

Geacht college van GS,                                                                                                               

Onlangs heeft de accountant van de gemeente Groningen, PWC, laten weten dat de 
jaarrekening 2016 wordt afgekeurd. Dit is de meest negatieve verklaring wat een 
onafhankelijke accountant kan geven. In het concept verslag van de accountant 
wordt geen melding gemaakt van enkele ‘foutjes’, maar van tientallen miljoenen 
gelden aan verkeerd gepresenteerde middelen, over falende controlemechanismen, 
en over het ontbreken van het meest basale kennisniveau dat een gemeente moet 
hebben van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Tijdgebrek is een slecht 
argument omdat de gemeente Groningen het jaar 2016 en zes maanden daarna 
voldoende tijd en gelegenheid heeft gehad om goed te administreren en dat er 
volgens de accountant sprake is van onvoldoende kennisniveau en falende 
controles. 

Resumerend, de kritiek vanuit de gemeente Haren op de financiële cijfers van 
gemeente Groningen blijkt gegrond, want de gemeentelijke accountant heeft ernstige 
kritiek op de administratieve organisatie van de gemeente Groningen, naast de al 
jaren zichtbaar dalende resultaten en financiële reserves. 

De Partij voor de Vrijheid vraagt zich af hoe de grootste gemeente van de provincie 
Groningen, met de nodige tot haar beschikbare middelen, dit kan overkomen. En de 
fractie van de PVV heeft daarom de volgende vragen: 

1.Gaat de provincie Groningen, als toezichthouder, het toezicht op de gemeente 

Groningen verstevigen en zo nee waarom niet en zo ja, op welke wijze? 

2. De gemeente Groningen is in een zogenaamde Ahri procedure verwikkeld. Heeft 
de negatieve accountantsverklaring impact op de Ahri procedure c.q. wordt deze 
procedure halt  toegezegd of stop gezet oftewel neemt de provincie maatregelen in 
het belang van de betrokken gemeenten en burgers in het herindelingsproces; gaat 



de provincie maatregelen treffen om de voorgestelde herindeling van Groningen met 
Haren en Ten Boer een halt toe te roepen omdat de gemeente Groningen haar 
zaken financieel niet goed op orde heeft? En zo nee waarom niet? 

·        3.In navolging op de vorige vraag, en met de kennis van nu, gaat de provincie 
maatregelen treffen om de gepresenteerde zaken in het herindelingsadvies van 
Groningen met Haren en Ten Boer herzien? En zo nee waarom niet?          

4.Heeft de provincie Groningen het afgelopen jaar nog gesproken met de gemeente 
Groningen om te zorgen dat de jaarcijfers 2016 en toelichtingen daarop wel een 
getrouw beeld geven? 

·        5.Heeft de provincie Groningen het afgelopen jaar maatregelen getroffen om te 
borgen dat de gemeente Groningen ervoor zorgt dat de jaarcijfers 2016 en 
toelichtingen daarop wel een getrouw beeld geven? 

·        6.Heeft de provincie Groningen het afgelopen jaar verbeterplannen ontvangen van 
de gemeente Groningen zodat de financiële rapportages en systemen wel 
betrouwbare cijfers en toelichtingen geven vanaf 2017 en verder? Of is de provincie 
Groningen in gesprek met de gemeente Groningen hierover? 

·      7.De accountant van de gemeente Groningen rept meerdere malen over zaken die 
niet voldoen aan het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zoals de 
administratieve verwerking van opbrengsten, activa en erfpacht. Daarnaast vindt de 
accountant dat het kennisniveau van de organisatie van de gemeente Groningen 
omhoog moet. Hoe kan een gemeente van deze omvang dit overkomen, en was de 
provincie hiervan op de hoogte? 

·        8.Het blijkt dat de gemeente Groningen onvoldoende kennis heeft van het BBV. 
Voldoen de begrotingen 2016 en 2017 wel aan het BBV? 

·       9.Wethouder Schroor van de gemeente Groningen doet erg laconiek over de 
afkeurende accountantsverklaring in een artikel door RTV Noord (28 juni 2017). Hij 
bagatelliseert zaken door te zeggen dat er tijdgebrek was en door al te stellen dat hij 
even langs gaat bij de heer Brouns en dat de heer Brouns er “niet zenuwachtig over” 
is”. Wordt er door het College van GS op deze wijze omgegaan met dergelijk ernstige 
kwesties? Neemt het College van GS afstand van deze uitspraak van de heer 
Schroor? En zo nee waarom niet? 

https://gemeente.groningen.nl/sites/default/files/9a.%20Concept%20accountantsvers
lag%202016.pdf 

In afwachting van uw reactie, 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Ton van Kesteren, Statenfractie PVV Groningen 
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