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Geachte heer Van Kesteren, 

In uw brief van 24 juli 2017 stelt u negen vragen over de afkeurende contoleverklaring van PwC accountants bij 
de jaarrekening 2016 van de gemeente Groningen. De beantwoording van deze vragen treft u hieronder aan. 
Volledigheidshalve herhalen wij uw vragen en geven daarna ons antwoord. 

1. Gaat de provincie Groningen, ais toezichthouder, het toezicht op de gemeente Groningen verstevigen 
en zo nee waarom niet en zo ja, op welke wijze? 

Antwoord 1 
Het financieel toezicht op gemeenten wordt door alle provincies uitgevoerd zoals omschreven in het 
Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader 'Kwestie van evenwicht'. Ook wij hebben ons aan dit 
Toezichtkader geconformeerd door middel van vaststelling van dit Toezichtkader op 25 maart 2014. Dit 
toezichtkader geeft ons college geen aanleiding voor versteviging van het toezicht op basis van de afkeurende 
controleverklaring van de accountant bij de jaarrekening 2016. 

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 hait toegezegd of stop 
gezet oftewei neemt de provincie maatregeien in het beiang van de betrokken gemeenten en burgers in 
het herindeiingsproces; gaat de provincie maatregelen treffen om de voorgestelde herindeling van 
Groningen met Haren en Ten Boer een hait toe te roepen omdat de gemeente Groningen haar zaken 
financieel niet goed op orde heeft? En zo nee waarom niet? 

Antwoord 2 
De afkeurende verklaring van PwC accountants bij de jaarrekening 2016 van de gemeente Groningen heeft 
geen invloed op de lopende Arhi- procedure. Er is geen relatie tussen de afkeurende verklaring en het 
herindelingsproces. 
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3. In navolging op de vorige vraag, en met de kennis van nu, gaat de provincie maatregelen treffen om 
de gepresenteerde zaken in het herindeiingsadvies van Groningen met Haren en Ten Boer herzien? En 
zo nee waarom niet? 

Antwoord 3 
Zoals in het vorige antwoord al Is aangegeven, is er geen relatie tussen de afkeurende verklaring en het 
herindelingsproces en naar ons oordeel dus ook geen reden het - door Provinciale Staten op 2 februari 2017 
vastgestelde - herindeiingsadvies te herzien. 

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

Antwoord 4 
De provincie Groningen houdt toezicht op de begroting van de gemeenten en niet op de jaarrekening. Zoals 
opgenomen in het Toezichtkader worden de uitkomsten van de rekening 2016, de controle verklaring en het 
verslag van bevindingen betrokken bij de beoordeling van de begroting 2018. 

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 wei een getrouw beeld geven? 

Antwoord 5 
Kortheidshalve verwijzen wij naar het antwoord bij uw vraag 4. Er is derhalve ook geen grond of reden geweest 
om maatregelen te treffen. 

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

Antwoord 6 
Op 20 juli jl. heeft een bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen gedeputeerde Breuns en wethouder Schroor. 
Tijdens dat gesprek heeft de gemeente haar standpunt verwoord en zijn de acties van de gemeente besproken 
om volgend jaar weer een goedkeurende controleverklaring bij de rekening te kunnen presenteren. 

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? 

Antwoord 7 
Het niet voldoen aan het BBV is een oordeel van PWC-accountants, waarover wij geen bericht hebben of 
behoefden te ontvangen. 

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

Antwoord 8 
De BBV-voorschriften zijn aan wijzigingen onderhevig en het aanpassen van de begroting hieraan is dan ook 
een continu proces. De provincie is steeds ambtelijk in overleg met de gemeente om er op toe te zien dat de 
begroting voldoet aan de BBV-voorschriften. Het laatste overleg hierover heeft op 5 juli jl. plaatsgevonden. De 
begrotingen 2016 en 2017 voldoen in voldoende mate 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? 

Antwoord 9 
Zoals aangegeven in het antwoord op uw vraag 6, heeft op 20 juli jl. bestuurlijk overleg plaatsgevonden om de 
redenen van de afkeurende verklaring en de vervolgstappen van de gemeente door te spreken. De antwoorden 
van wethouder Schroor geven voldoende vertrouwen om aan te nemen dat er volgend jaar weer een 
goedkeurende verklaring kan worden afgegeven. Wij laten uitspraken van wethouder Schoor voor zijn rekening, 
maar zien geen reden daarvan afstand te nemen. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

fdeputeercjp Staten van Groningen: 

, voorzitter. 

secretaris. 


