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Geacht college,

Wij hebben, conform het door uw gemeenteraad genomen besluit, als onderdeel van de controle van de
jaarrekening 20t7, de interim-controle voor de gemeente Weert uitgevoerd. Deze controle is primair
gericht op de analyse en evaluatie van de interne-beheersingsorr.geving en rle daarin opgenomen
maatregelen van interne controle. Tevens heeft deze controle als doelstelling om de aandachl:spunten voor
de jaarrekening 2Ot7 te signaleren en onder uw aandacht te brengen. In deze managementletter zijn onze
bevindingen en aanbevelingen ter zake opgenomen.
Volledigheidshalve merken wij op dat onze analyse en evaluatie is uitgevoerd in het kader van de door uw
gemeenteraad verstrekte opdracht tot controle van de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn
afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de
risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij
het maken van deze risico-inschattingen nemen wij de interne beheersing in aanmerking die relevant is
voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe en rechtmatige beeld daarvan, gericht op het
opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheclen,
Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de

effectiviteit van de interne beheersing,
Hierdoor is onze analyse en evaluatie beperkter dan deze zou zijn geweest in het kader van een opdracht
tot het geven van een oordeel omtrent de opzet, het bestaan en de efficiency van de interne beheersing als
geheel en deze bestrijkt daarom niet noodzakelijkerwijs alle in de interne organisatie vervatte
tekortkomingen.
Wij wijzen u erop dat deze brief is opgesteld ten behoeve van het college rran burgemeester en 'wethouders
van de gemeente Weert en daarom niet zonder onze toestemming aan derden mag worden verstrekt,

Op alle opdrachten verricht door Deloitte z¡jn de'Algemene Voorwaarden Dienstyerlening Deloitte Nederland, ianuari 2014' gedeponeerd
bij de Kamer van Koophandel onder nummet 24362837 van toepassing.
Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsreg¡ster van de Kamer van Kocphandel te Rotterdam onder nummer 24362853'
Deloitte Accountants B.V. ¡s a Netherlands affiliate of Deloitte NWE LLP, a crember firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited.

Deloitte.
De bevindingen en aanbevelingen dienen te worden gelezen als constructieve aanwijzingen voor het
college, als onderdeel van het continue proces van het veranderen en verbeteren van de beheersing van de
bedrijfsvoering en de kwaliteit van de jaarrekening.
Graag willen wij deze rapportage en de daarin opgenomen bevindingen en aanbevelingen nader met u
bespreken.
Hoogachtend,
B.V.
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1. Managementsamenvatting
Interne beheersing en follow-up aanbevelingen
1.1 Interne beheersing toereikend in opzet en bestaan
Als onderdeel van onze interim-controle 20t7 hebben wij de relevante
processen met betrekking tot uw organisatie in kaart gebracht, Onze
relevante bevindingen over deze processen delen wij met u middels deze
managementletter. Onze overallconclusie is dat de interne beheersing
van uw gemeente niet toereikend is opgezet en bestaat. Dit wordt mede
ingegeven vanuit het feit dat een aantal constateringen in deze
managementletter al een aantal jaren wordt gerapporteerd aan u, en
dat hier geen (volledige) opvolging aan gegeven is. De belangrijkste
bevindingen die dit onderschrijven, hebben betrekking op:

Functievermenging tussen personeelsadministratie en salaris-

administratie: de medewerkers die belast zijn met het invoeren en
goedkeuren van personeelsmutaties zijn ook bevoegd om in de
salarisadministratie mutaties door te voeren.
Functievermenging bij de verhuuropbrengsten: er is geen sprake van
controletechnische functiescheiding tussen degene die de
verhuurpenningen in omvang bepaalt, degene die deze goedkeurt, en
degene die de verhuurpenningen oplegt aan de debiteur.
Aanbestedingen: wij constateren tijdens de interim-controle dat er
voor afgerond € 750.000 onrechtmatigheden zijn geconstateerd,
voortvloeiend uit onrechtmatige aanbestedingen uit voorgaand jaar.
Deze conclusie betreft de controle tot en met het derde kwartaal van
20L7.
Er is sprake van één significante tekortkoming in de interne beheersing.
Deze is gericht op vorenstaande bevinding en betreft het proces rondom
de aanbestedingen.

Wij willen in 2018 graag samen met u een plan van aanpak opstellen,
om te komen tot een oplossing voor het opvolging geven aan
betreffende constaÞringen.
De vc,or de jaarrekeningcontrole relevante processen zijn als 'rolgt:

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Aanbestedingen

Inkoop en betal¡ngsverkeer
Selarissen
Scciaal domein
Uitkeringen sociale zaken

Subsidieverstrekkingen
Grondexploitatie
Verhuuropbrengsten (zowel vaste als losse verhuur van bv.
sportaccommodaties)
Parkeeropbrengsten
Voorzieningen
Boekingen en financiële administratie

1.2 Follow-up aanbevelingen
Onze managementletter 2016 en eerdere rapportages bevatten diverse
aanbevelingen. Tijdens de interim-controle is de follow-up van deze
adviezen inzichtelijk gemaakt. In deze managementletter hebben wij
onze bevindingen met betrekking tot de follow-up opgenomen.
Onderstaand een samenvatting daarvan :
Niet opgelost

5

Gedeeltelijk opgelost

0

Opgelost

3

De uit 2016 voorLvloeiende bevindingen zijn opgenomen in hoofdshtk 3
en de nieuwe bevindingen zijn opgenomen in bijlage b.
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. Managementsamenvatting

fnterne beheersing en follow-up aanbevelingen
1.3 Belangrijkste aandachtspunten voor de jaarrekening 2OL7

Sluitend controleplan rondom het sociaal domein. Op dit moment is
dit sluitende controleplan voor met name het domein Jeugd nog niet

We hebben reeds afspraken met u gemaakt over aanvullende
controlewerkzaamheden die het gevolg zijn van leemtes in de AO/IB
naar aanleiding van de door ons geconstateerde bevindingen die later in
deze managementletter aan bod komen. Tevens hebben wij in een
gesprek tussen het grondbedrijf en Deloitte gesproken over de actuele
ontwikkelingen in het grondbedrijf en de controlewerkzaamheden die dit
met zich meebrengt. Ook dit komt later terug in deze
managementletter. Wij hebben deze en de overige aandachtspunten
voor de jaarrekening 2017 onderstaand voor u op een rij gezet:

aanwezig.

Compleet uitgewerkte aanvullende gegevensgerichte
werkzaamheden, waarover afspraken met u zijn gemaakt ter
afwikkeling van de bevindingen over 2017.

Doorbreken van de interne-beheersmaatregelen door het
management (management override). Zie hoofdstuk 2, onderdeel 7,
waar dit nader is uitgeschreven.
Aansluiting van de procuratieregeling op het treasurystatuut en een
nadere analyse van constateringen hieromtrent.
Vernieuwingen BBV, die nader worden toegelicht in hoofdstuk 4.
Tijdige aanlevering van de WNT-onderbouwingen van de drie
topfu nctionarissen ( g riffier, tijdel ij ke gemeentesecreta ris en h uid ige
gemeentesecretaris) conform het overzicht dat wij u daartoe hebben
aangereikt.

Een gedegen en tijdige onderbouwing van de geselecteerde
grondexploitaties. Hierover hebben wij nadere afspraken gemaakt
met de vakafdeling en met onze collega's van Deloitte Real Estate.

Het vastleggen en onderbouwen van de grond uitgegeven in erfpacht
bij Kampershoek 2.0, op basis van de nieuwe notitie erfpacht van de
Commissie BBV.
De onderbouwing van de materiële voorzieningen op basis van de
position papers en de onderbouwingen die hieraan ten grondslag
liggen.

Volledigheid van de Europese aanbestedingen van een spend-analyse
over geheel 2017.
Juistheid van de personeelsmutaties in relatie tot de gerapporteerde
tekortkoming rondom de functievermegning.
Volledigheid van de verhuuropbrengsten in relatie tot de
gerapporteerde tekortkomingen.

3 1 145503 10/2018. 038664/MC
Gemeente Weert - Managementletter 2017

7

e

2. Bevind¡ngen

Inter-i m -controle 2AL7

2. Bevindingen 2OI7
Tabel met belangrijkste bevindingen en aandachtspunten
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de belangrijkste bevindingen en aandachtspunten van de inter¡m-controle 2077. De follow-up van de
aanbevelingen uit 2016 is hieronder niet opgenomen, maar wordt apart toegelicht in hoofdstuk 3. Zie tevens bijlage b, waar de detailbevindingen zijn
opgenomen voor 2Ot7.

No Bevinding/aanbeveling

Status 2017

Referentie

01

Interne-beheersomgeving

Continue

aandacht

Pagina 10

02

Interne-controlewerkzaamheden

Continue

aandacht

Pagina 11

03

Procesvan(fraude)risicoanalyse

Continue

aandacht

Pagina 12

04

Grondexploitaties

Continue

aandacht

Pagina

05

Voorzieningen

Continue

aandacht

Pagina 15

06

Sociaal domein

Continue

aandacht

Pagina 16

07

Journal entry testing

Continue

aandacht

Pagina 17

lj

Legenda

o

@

Nieuwe bevinding

@

Eerder gerapporteerde bevinding; gedeeltelijk opgelost

Ø

Eerder gerapporteerde bevind¡ng; niet opgelost
Bev¡nding opgelost
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2. Bevindingen 2OI7

#O1 Interne-beheersomgeving

De resultaten met betrekking tot het testen van de beheersingsmaatregelen laten de noodza¡ak zien van de (significante) gebieden die
verbeteringen behoeven. Opbasis ven onze bevindingen zijn veranderingen aangebracht in het auditplan, omdat wij niet bij alle processen
kunnen steunen op de aanwezige beheersmaatregelen, zoals bij: het personeelsproces, het aanbestedingsproces en het verhuurproces.

React¡e ôp geconstateercie tekortkomingen in de behr:ersingsmaatregelen
Het management heeft zich verenigd met onze bevindingen in deze managementletter inclusief bijlage b, en heeft adequate acties
geformuleèrd om de geconstateerde tekortkomingen in de beheersingsmaatregelen op te lossen. Indien het niet mogelijk is om een
fekortkoming op te lolsen, zijn er concrete afspraken gemaakt over vervangende contmlewerkzaamheden om de desbetreffende
tekoftkom¡ngen te mitigeren.

l{urtmat¡ser¡ng
De ontwikkelingen omtrent automatisering worden periodiek geanalyseerd bij de gemeente Weert. Wij hebben vastgesteld dat de door ons
gedane adviezén in de rapportering van 2016 gedeeltelijk zijn opgevolgd door de gemeente Weert. In de managementletter 2016 hebben wij
ðpecifiek aandacht gevraagd voor een aanscherping van de wachtwoordvereisten en voor het opstellen van een formeel wachtwoordbeleid.
ti¡Oens de interim-controle 2017 heeft u aangeven dat de gemeente Weert betreffende elementen heeft opgepakt in 20L7. Begin 2018 nemen
wij kennis van deze aanpassingen in de systemen middels een te voeren gesprek.
De gemeenÞ Weert heeft geen IT-audit laten uitvoeren op de systemen. Voor onze controle hebben wij voor een volledig gegevensgerichte
controleaanpak gekozen, waarbij wij niet steunen op de systemen. Wij adviseren u in 2018 een lT-audit te laten uitvoeren op het systeem,
zodat hierop gesteund kan worden door uw organisatie en tijdens onze controlewerkzaamheclen.

îoile at the t<lp
Het managernent ¡s verantwoordelijk voor het opzetten van het systeem van interne beheersing, en heeft in dit opzicht een belangrijke
voorbeeldiunctie. Naar aanleiding van deze managementletter concluderen wij dat deze opzet en interne beheersing binnen de gemeente niet
voldoende op orde zijn.
Het gedrag van het management is van essentieel belang voor de kwaliteit van het management en uiteindelijk ook voor de continuiteit van de
organisatie. Binnen de gemeente worden vanuit het management heldere, logische en herhaalde signalen afgegeven, die een bedrijfscultuur
bevorderen waarin integriteit en ethbch gedrag worden gewaardeerd en beloond. Voorbeelden van deze signalen zijn: interne
trainingsprogramma's, bijeenkomsten, formele en inforrnele conversaties met medewerkers, een integraal integriteitsbeleid en een regeling
vertrouwenspersoon ongewenst gedrag.
31 14550310/2018. 038664/MC
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2. Bevindingen 2OI7

#O2 Interne-controlewerkzaam heden

Bij uw gemeente is sprake van interne-controlewerkzaamheden. Deze interne-controlewerkzaamheden gebruiken wij in het kader van de door
ons te certificeren jaarrekening, als voorbereiding op de gegevensgerichte werkzaamheden die deel uitmaken van de jaarrekeningcontrole.
Wij hebben vastgesteld dat u op schema ligt met de uitvoering van de interne-controlewerkzaamheden, Hieronder hebben wij dit schematisch
weergegeven. Wij benadrukken dat de werkzaamheden rondom de parkeeropbrengsten nog niet beoordeeld zijn door Deloitte, aangezien ten
tijde van de interim-controle deze stukken niet voorhanden waren.
Proces

Interne controle uitgevoerd

1

Aanbestedingen

V

2

Inkopen en prestatielevering

V

3

Subsidieverstrekkingen

V

4

Investeringen

V

5

Verhuuropbrengsten

V

6

Parkeeropbrengsten

V

7

WMO

V

8

Sociale zaken

V

9

Personeel

V

10

Treasury

V

3LL455O3LO / 2018. 038664/MC
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2. Bevindingen 2OI7

#O3 Proces van (fraude)risicoanalyse

De beoÕrdel¡ng door het coilege van burgemeester e¡i wetlrouders vôn f¡et r¡5¡r:o varr materiêle fsutr:n in de -laarrei{Ërì¡r-rg i¡is
ge\-iû!g ,t,ran frautCe of overtreding van wet* e¡r regelgevinE
Het college van burgemeester en wethouders en de auditcommissie zijn primair verantwoordelijk voor het voorkomen en ontdekken van fraude
en voor de naleving van wet- en regelgeving. Recente ontwikkelingen laten zien dat de handhaving van anticonruptiewetgeving aan
globalisering onderhevig is, waardoor er in toenemende mate sprake is van anticorruptieregels.
Als onderdeel van onze interim-controle hebben wij het ccllege verzocht inzicht te geven in de eigen inschatting van het risico da: de
jaarrekening een materiële afwijking zou kunnen bevatten als gevolg van fraude of overtredillg van v¡et- en regelgeving (corpora:e
compliance), inclusief de aard, omvang en frequentie van deze inschattingen, het proces dat het college daarbij hanteert, alsook Ce
communicatìe daarover met het personeel en met de auditcommissie.

Tijdens deze gesprekken (in oktober 2017) heeft het college aangegeven zich bewust te zijn 'van frauderisico's, waaronder het belang van
corporate compliance en de analyse ì/an corruptievraagstukken. Hierbij heeft het college ook voorbeelden gegeven van de manier waarop het
deze beheerst. Tegelijkertijd hebben wij vastgesteld dat het maken en periodiek actualiseren van een gerichte (fraude)risicoanalyse een
zichtbaar onderdeel vormt van de interne-beheersingsomgeving, en dat de administratie (notulen, interne-controlewerkzaamheden, actuele
frauderisicoanalyse, etc.) het belang illustreert dat u hecht aan het vermijden en ontdekken van f-aude- en compliancerisico's.
Fra uderisic0ôråalyse

Uit de tijdens de interim-controle gevoerde gesprekken is gebleken dat u zich bewust bent van frauderisico's, en dat u deze ook concreet heeft
vertaald in een schriftelijke frauderisicoanalyse, Deze wordt in 2018 door het college formeel vasþesteld.
Het is van belang dat de gehele organisatie zich bewust is van de mogelijke (fraude)risico's die de gemeente loopt, Een schriftelijke
frauderisicoanalyse maakt deze bewustwording mogelijk. Naast het opstellen van deze analyse adviseren wij u dlan ook deze te delen met de
gehele organisatie en de auditcommissie, om daarmee zidrtbaar te laten zien aan het toezichthoudend orgaan hoe het college fraude(risico's)
heeft geanalyseerd en daarmee omgaat.

31 14550310/2018.038664/MC
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2. Bevindingen 2017

#O4 Grondexploitaties
Tijdens de interim-controle hebben wij met u gesproken over de grondexploitaties van de gemeente Weert. Wij hebben hierbij aandacht
besteed aan:

.
.
.
.

Het proces rondom de grondexploitaties en bijbehorende beheersmaatregelen.
BBV-ontwikkelingen en actualiteiten, zoals de POC-methode (Percentage Of Completion-methode).
Ontwikkelingen bij de gemeentelijke grondexploitaties in 20t7.
De planning van de controle van de gemeentelijke grondexploitaties over boekjaar 2017 ten behoeve van de jaarrekeningcontrole en welke
verwachtingen die u en wij hiervan hebben.

Ontwikkelingen Kampershoek

2.O

De belangrijkste ontwikkeling betreft een grote uitgifte van een perceel in de grondexploitatie Kampershoek 2.0. Deze grond wordt in erfpacht
uitgegeven in 2018. De commissie BBV heeft daarvoor een notitie erfpacht opgesteld op basis waarvan de erfpacht gewaardeerd dient te
worden in de jaarstukken. Ten tijde van de controle van de grondexploitaties wordt deze grondtransactie nader in detail gecontroleerd, zodat
de effecten daarvan in 2018 op de juiste wijze verwerkt kunnen worden.

Daarnaast bent u momenteel bezig om bij Kampershoek 2.0 de posten uit hoofde van het faciliterend grondbedrijf in 20L7 apart als vordering
te presenteren en ze te scheiden van het daadwerkelijke grondbedrijf. Dit in overeenstemming met de vereisten die BBV daarvoor kent. De
verwerking hiervan is op dit moment voor de gemeente nog onderwerp van gesprek. Zodra de gemeente een standpunt heeft ingenomen over
hoe deze transactie verwerkt dient te worden, wordt dit standpunt met Deloitte gedeeld, om te komen tot een controle van deze verwerking.

Percentage Of Completion-methode
De Commissie BBV geeft voor het tussentijds winstnemen aan dat de afweging tussen het voorzichtigheidsbeginsel en het realisatiebeginsel
nader wordt uitgewerkt, bijvoorbeeld in de financiële verordening. Het voorzichtigheidsbeginsel leidt er immers toe dat realisatie van winst
moet worden uitgesteld tot daarover voldoende zekerheid bestaat. Dit betekent echter niet dat pas winst moet worden genomen bij het
afsluiten van het grondexploitatiecomplex. Er zijn situaties denkbaar waarbij er reeds eerder voldoende zekerheid is voor winstnemen. Volgens
het realisatiebeginsel dient in die gevallen de winst dan ook te worden genomen. Hierbij dient de Percentage Of Completion-methode te
worden gevolgd.

Wij adviseren u per jaareinde een analyse te maken van uw grondexploitaties en, daar waar een winst wordt verwacht, met ons in gesprek te
gaan over in hoeverre er winst genomen dient te worden bij de betreffende exploitatie, en voor welk bedrag.

3 I 14550310/2018.038664/MC
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2. Bevindingen 2OL7

#04 Grondexploitaties

Plannin,g
U heeft aangegeven dat op 26 maart 2018 de actualisaties van exploitaties gereed zijn voor r:c.ntrole. Wij hebben met u afgespro<en dat

Deloitte Real Estate op deze datum can ook kan aanvangen met haarcontrolewerkzaamheden ten aanzien van cle volgende exploitatiestaten:

.
.
.

Laarveld fase 1 t/m 4
Kampershoek 2.0

Beekpoort Noord

Nadat Deloitte Real Estate haar werkzaamheden heeft afgerond, voert het controleteam zijn controlewerkzaamheden uit, gelijktijdig met de
controle van de jaarrekening. Deze æntrolewerkzaamheden zijn daarbij met name gericht opr: de overige grondexploitaties, aansluitingen
tussen de geactualiseerde P-staten en de jaarstukken, alle mutaties die in 2017 hebben plaatsgevonden (grondtransacties en overige
transacties), winstnemingen (zie vorenstaande de POC-methode), verliesnemingen en de controle op de toereikendheid van de voorziening en
de aansluiting met de notitie Grondexploitatie van de Commissie BBV, en de uitgangspunten die hierin worden benoemd.
Fri¡cesbesch rijving
Ten tijde van de interim-controle is nog geen actuele procesbeschrijving voorhanden, inclusierf een beschrijving van de beheersmaatregel.
Gezien het financieel belang van de grondexploitatie in de jaarrekening op de balans en in het overzi':ht van baten/lasten, is een zichtbare
controletechnische functiescheiding binnen de afdeling Ruimte en Economie tussen de planeconomen en het atdelingshoofd c.q, het college,
essentieel.

Wij adviseren u op korte termijn de procesbeschrijving te actualiseren, de bijbehorende beschrijving van de beheersmaatregel daarin
nemen, en deze te onderbouwen met brondocumenten. Wij ontvangen deze stukken graag tijdig, zodat deze vóór start van de
jaarrekeningcontrole een plek kunnen krijgen in ons dossien.

nnee

3 1 14ss0310/2018.038664/MC
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2. Bevindingen 20L7

#O5 Voorzieningen

Het college van burgemeester en wethouders is primair verantwoordelijk voor de in de jaarrekening gemaakte schattingen en onderliggende
veronderstellingen, waaronder de gekozen inputvariabelen, zoals de rentevoet, prijsstijgingen, etc. Ook is het college verantwoordelijk voor de
beheersingsactiviteiten rond het maken van deze schattingen, inclusief de onderbouwing van de veronderstellingen met betrouwbaar
bewijsmateriaal. Deze activiteiten moeten borgen dat de schattingen in de gegeven omstandigheden redelijk zijn en op de juiste wijze zijn
vastgelegd en toegelicht.
De uitkomsten van de schattingen kunnen in aanzienlijk mate van invloed zijn op de door uw gemeente gebruikte prestatiemaatstaven, zoals
het resultaat. Dit belang rechtvaardigt periodiek overleg tussen het college en de auditcommissie, en een kritische houding ten opzichte van de
wijze waarop de schattingen zijn gemaakt, de motivatie van de gebruikte waarderingsmethodiek en de redelijkheid van de belangrijkste

veronderstellingen waarop het college de schattingen heeft gebaseerd.
De belangrijkste schattingen in de voorzieningen van de gemeente betreffen

.
.

Voorziening wethouderpensioenen.
Voorziening anterieure overeenkomsten bovenwijkse voorzieningen.

Ten tijde van de jaarrekeningcontrole dient per voorziening een position paper te worden opgesteld, waarbij (met onderliggende documentatie)
zichtbaar wordt aangetoond dat deze voorzieningen actueel zijn en overeenstemming met het BBV.

31145503 10/2018.038664/MC
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2. Bevindingen 2OI7

#06 Sociaal domein

PGB's SVB
Naar verwachting zal de Auditdienst SVB de gecertificeerde verantwoordingen trekkingsrecht PGB voor WMO en Jeugdwet 2017 medio
maart 2018, voorzien van een controleverklaring en een controleverslag, verstrekken aan de gemeenten. De uitkomsten hiervan dienen
vervolgens vertaald te worden naar uw gemeente. De SVB zal hiervoor nadere informatie verstrekken, waaronder projectbrieven met daarin
opgenomen de meest waarschijnlijke fout voor de gemeente, de schattingsformule en de informatie beschikbaar op de portal. Zolra deze
informatie bekend is, adviseren wij u tijdig de aansluiting te maken met de financiële gegevens in uw administratie, waarna wij deze kunnen
controleren en de impact van de verklaring kunnen meenemen in onze controle.
De voorzitter van de raad van bestuur van de SVB heeft alle gemeenten in november 2077 een brief gestuurd waaruit blijkt dat er geen
goedkeurende controleverklaring zal worden verstrekt. lrlaar verwachting heeft de financiële impact hiervan geen invloed op de strekking van
ons oordeel. Bij de jaarrekeningcontrole kunnen wij aan de hand van de getekende controleverklaring van de SVB en de lasten die hiermee
gepaard gaan, bepalen wat de exacte impact voor de gemeente Weert is.

-,leugdwet
De inkoop van Jeugdzorg heeft de gemeente Weert, samen met de zeven gemeenten in Midden-Limburg, belegd bij de centrumgemeente
Roermond. De toegang tot Jeugdzorg heeft gemeente Weert uitbesteed aan het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). De gemeente is echter
zelf verantwoordelijk voor de rechtmatigheid van de lasten Jeugdzorg in de financiële overzichten. Wij hebben met u gesproken over de
controlewerkzaamheden die de gemeente zelf verricht op de rechtmatigheid van de verstrekkingen, en zijn daarbij tot de conclusie gekomen
dat er ten tijde van de interim-controle nog geen controlewerkzaamheden zijn verricht die geënt zijn op de rechtmatigheid.
We hebben met u een drietal opties besproken voor het komen tot een controleaanpak die gericht is op zowel de getrouwheid als de

rechtmatigheid. Dit betreft:

.
.
.

Lumpsum-financiering.
Het uitvceren van een dossiercontrole, gericht op de rechtmatigheid bij het Centrum voor Jeugd en Gezin door de gemeente Weert zelf.
Het uitvceren van diverse controlewerkzaamheden door Deloitte conform COS standaard402.t2, om de rechtmatigheid van de lasten
Jeugdzorg vast te stellen.

Wij vernemen graag op korte termijn uw controleaanpak voor 2OL7 rondom de Jeugdwet, zodat wij deze met u kunnen vaststellen, en u de
juiste controlewerkzaamheden voorbereidt, die gereed dienen te zijn bij aanvang van de jaarrekeningcontrole.
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2. Bevindingen 20L7

#O7 Journal entry testing

Het (fraude)risico ten aanzien van management override is een verplicht (verondersteld) risico voor de accountant, en geldt niet specifiek voor
de gemeente Weeft, Het uitgangspunt hiervan is dat het management zich in een unieke positie bevindt om fraude te plegen, omdat het in
staat is de administratieve vastleggingen te manipuleren en frauduleuze financiële overzichten op te stellen door interne-beheersingsmaatregelen te doorbreken die anderszins effectief lijken te werken. Hoewel het risico dat het management interne-beheersingsmaatregelen
doorbreekt in sommige organisaties groter is dan in andere, is het in alle organisaties aanwezig. Als gevolg van de onvoorspelbaarheid van de
wijze waarop het management interne-beheersingsmaatregelen doorbreekt, vormt dit een risico op een afwijking van materieel belang die het
gevolg is van fraude, en vormt het om die reden een significant risico.
Om dit risico te m¡tigeren, zullen wij tijdens de jaarrekeningcontrole data-analyse uitvoeren. Wij hebben overigens vanuit onze interimcontrole geen signaal gekregen dat het risico van management override zich bij de gemeente Weeft heeft voorgedaan.

Wij voeren tijdens de jaarrekeningcontrole de volgende werkzaamheden uit:

.

Besprekingen met directie, concerncontroller en financiële administratie over het risico van fraude.
Evaluatie van de impact van de door het management ingevoerde beheersingsmaatregelen ter beperking van de geidentificeerde
frauderisico's.
Evaluatie van de zakelijke onderbouwing voor grote eenmalige transacties, zoals bijvoorbeeld opgenomen in de jaarstukken bij de
incidentele baten en lasten.
Beoordeling van schattingen.

Toetsing van handmatige journaalposten en overige aanpassingen, ondersteund door data-analyse.
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Legenda

3. Follow-up aanbevelingen 2016

c
c
Ø

Niet opgelost

Gedeeltelijk opgelost
Opgelost

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de follow-up van de aanbevelingen uit onze managementletter van 2016

Nr¡

Bevinding

01

Vol led ig hei

Status

Follow-up 2O17
d

verh

u u ro p

breng sten ( ma na g ementlette

r 2 0 1 6)

Bevinding

2Õ7.7

Ten tijde van de interim-controle 2017 hebben wij
vastgesteld dat de gemeente Weert nog géén

beheersmaatregel heeft geimplementeerd die de
volledigheid van de verhuuropbrengsten waarborgt. Wij
adviseren u deze beheersmaatregel alsnog op korte termijn
te implementeren voor begrotingsjaar 2018.

De gemeente heeft een subadministratie Winconsyst voor de
verhuuropbrengsten, In deze subadministratie zijn alle contracten
en de bijbehorende financiële baten van de verhuurde objecten
van de gemeente opgenomen. U verricht geen zichtbare controle
op de juiste en volledige invoering van de contracten in deze
subadministratie. Omdat nieuwe of aangepaste contracten niet
zichtbaar worden gecontroleerd, bestaat het risico dat de juistheid
en volledigheid van de verhuuropbrengsten niet gewaarborgd zijn.

Tevens verzoeken wij u om vóór start van de
jaarrekeningcontrole een integrale aansluiting te maken
tussen de verhuurobjecten in de subadministratie en de
vastgoedobjecten conform de activa-administratie. Daarmee
kan de volledigheid van de subadministratie aangetoond

Advies

worden.

c

Wij adviseren u om een beheersmaatregel te implementeren om
de juistheid en volledigheid van de mutaties te waarborgen.
Tevens adviseren wij u om deze beheersmaatregel zichtbaar vast

te leggen.
02

Functievermenging invoer huurtarieven en opleggen
hu

u

rpe n n i nge

n (ma nage mentletter

20

16

)

Bevinding
Er is geen sprake van controletechnische functiescheiding tussen

het invoeren van de huurtarieven in Winconsyst, de controle
hierop en het opleggen van huurpenningen. H¡erdoor ¡s het
mogelijk dat huurtarieven niet juist worden verwerkt in de
subadministrat¡e en dat daarmee onjuiste huurbedragen worden
opgelegd.

Wij hebben ten tijde van de interim-controle geconstateerd
dat betreffende functievermenging nog aanwezig is voor
zowel losse verhuur (o.a. sport) als voor vastgoed. Wij
adviseren u om betreffende functievermenging te mitigeren
en een beheersmaatregel te implementeren voor
begrotingsjaar 2018.

a

Tevens verzoeken wij u om de losse verhuur in de interne
controle te betrekken en zichtbaar te controleren dat in

2017 voor de juiste tarieven is gefactureerd.

Advies

Voor de losse verhuren adviseren wij u in de subadministratie
Winconsyst te werken met een afgeschermde tarievenlijst, die
alleen aangepast kan worden door de applicatiebeheerder.
3 1 14550310/2018.038664/MC
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3. Follow-up aanbevelingen 2016

c
c
Ø

Niet opgelost

Gedeeltelijk opgelost
Opgelost

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de follow-up van de aanbevelingen uit onze managementletter van 2016

Ntr

Bevinding

02

Voor de vaste verhuren adviseren wij u eenzelfde controle in te
voeren, waarb¡j de applicatiebeheerder de huurtarieven invoert in
de subadministratie, door een andere functionaris de ingevoerde
tarieven worden gecontroleerd, en deze controle zichtbaar wordt

$tarus

Follow-up 2O17

2ü1"?

vastgelegd.
03

Functievermenging personeelsadministratie en
sa I a ri sa d m i n i strati e ( ma n a g

e

m e ntl

ette r

2016

)

Bevinding
Er is geen sprake van adequate funciescheiding tussen de
personeelsadministratie en de salarisadministratie. Het ls

namelijk mogelijk dat een medewerker van de
salarisadministratie die een wijziging doorvoert, deze ook als
controleur voteert in het systeem. Door het ontbreken van
adequate functiescheiding bestaat het risico dat salarisrrutaties
onrechtmatig worden verwerkt of da: onjuiste of onvolledige
salarismutaties niet of niet tijdig worden vastgesteld.

Wij hebben vastgesteld dat de geconstateerde
functievermenging niet opgelost is. In 2017 hebben diverse
medewerkers rechten en rollen gekregen die niet bij het
betreffende functieniveau horen. Dit resulteert erin dat vier
medewerkers de mogelijkheid bezitten om salarissen te
muteren. Tevens leidt dit tot functievermenging tussen de
personeels- en de salarlsadministratie.

c

Wij hebben daarnaast vastgesteld dat niet altijd sprake is
van tijdige aanlevering van mutaties door HR aan de
salarisadministratie. Wij adv¡seren u om zorg te dragen voor
een adequate, tijdige aanlevering van mutaties, om tijdige
aanpassing in de salarisadministratie te waarborgen.

Advies

Wij adviseren u om functiescheiding in te voeren tussen de
salarisadministratie en de personeelsadministratie.
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Legenda

3. Follow-up aanbevelingen 2016

c
c
Ø

Niet opgelost

Gedeeltelijk opgelost
Opgelost

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de follow-up van de aanbevelingen uit onze managementletter van 2016.

Nc

Bevinding

04

B

ruto

-n

etto be re ke n i n g ( m a na

Follow-up
g e m e ntl

ette r

2016

)

Bevinding

Status

2O1"7

2tt7

Ten tijde van de interim-controle hebben wij vastgesteld dat
u een zichtbare bruto-nettoberekening verricht. Hiermee is
nevenstaande bevinding adequaat opgevolgd.

Ø

Wij hebben tijdens de interim-controle vastgesteld dat er geen
zichtbare controlewerkzaamheden bij de salarisadministratie zijn
ingericht, gericht op de juistheid van de gehanteerde
premiepercentages in de vorm van een bruto-netto berekening.
Hierdoor loopt u het risico dat niet de juiste premiepercentages
worden gehanteerd bij de verloning van de salarissen.
Advies

Wij adviseren u om deze controle in het proces in te bedden en
periodiek deel uit te laten maken van de controlewerkzaamheden
die verricht worden op de salarisadministratie.
05

Geen actueel contractenregister (managementletter 20 16)
Bevindino

Wij hebben tijdens de interim-controle vastgesteld dat er geen

Ten tijde van de interim-controle 2017 hebben wij
vastgesteld dat er geen concrete opvolging is gegevens aan
nevenstaande bevinding. Wij adviseren u derhalve om het
contractenregister te actualiseren.

o

sprake is van een geactualiseerd contractenregister, waarin de
inkoopcontracten centraal worden geregistreerd en/of bewaard.
Door het ontbreken van een actueel contractenregister bestaat
het risico dat het inzicht in de volledigheid van de schulden uit
hoofde van dergelijke contracten niet wordt gewaarborgd.
Advies

Wij adviseren u om het contractenregister waarin de
inkoopcontracten worden geregistreerd en/of bewaard en waarin
de verplichtingen van deze contracten vastliggen, periodiek te
actualiseren.
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3. Follow-up aanbevelingen 2OL6

c
c
Ø

Niet opgelost

Gedeeltelijk opgelost
Opgelost

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de follow-up van de aanbevelingen uit onze managementletter van 2016

No

Bevinding

06

Co

StaiL!s

Foltow-up 2OL7

ntro I ew e rkza a m h ed e n trea su

ry

( ma n a g e m e ntl

ette r

2015

)

Bevindino

Bij de gemeente Weert worden geen interne-controlewerkzaamheden uitgevoerd ten aanz en van het aantrekken en
uitzetten van gelden (conform treasurystatuut),

?ü\7

Ten tijde van de interim-controle hebben wij vastgesteld dat

u interne-controlewerkzaamheden heeft uitgevoerd ten
aanzien van aangetrokken gelden. Hiermee is nevenstaande
bevinding adequaat opgevolgd.

Ø

Advies

Wij adviseren u om periodiek interne-controlewerkzaamheden uit

te voeren ten aanzien van het aantrekken en uitzetten van
gelden (treasury).
07

Geen interne controle op mutaties in de vaste activa
( ma nag

ementletter

20

1

5)

Bevinding

Er is sprake van een adequate opvolging van nevenstaande
bevinding. Ten tijde van de interim-controle 2017 hebben wij

vastgesteld dat adequate interne-controlewerkzaamheden
zijn uitgevoerd op de mutaties in de vaste activa.

Ø

We hebben tijdens de interim-controþ vastgesteld dat er geen
sprake is van een interne controle op de mutaties in de vaste

activa (investeringen, desinvesteringen en bijdragen van
derden).
Advies

Wij adviserel u om voornoemde interne controle op de mutaties
in de vaste activa periodiek uit te voeren.
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3. Follow-up aanbevelingen 20L6

C

Niet opsetost

C
2

Gedeeltelijk opgelost
opsetost

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de follow-up van de aanbevelingen uit onze managementletter van 2016.

Status

No

Bevinding

Follow-up 2O17

08

Zichtbare controle invoering afschrijvingen (managementletter

Aangezien de afschrijvingen eenmaal per jaar worden
geboekt bij het afsluiten van de administratie, hebben wij
de opvolging van nevenstaande bevinding ten tijde van de
interim-controle niet kunnen beoordelen. Derhalve zullen

201s)
Bevinding

2tL7

Bij de gemeente Weert is er geen sprake van een zichtbare
controle op de ingevoerde afschrijvingen vaste activa.

wij ten tijde van de jaarrekeningcontrole 2017 controleren

Advies

Wij adviseren u om een subadministratie voor vaste activa
in gebruik te nemen in het systeem CODA. Hiermee wordt
het risico op onjuistheden en fouten gemitigeerd en maakt
de subadministratie integraal onderdeel uit van de
financiële administratie.

Wij adviseren u om de controle op de ingevoerde afschrijv¡ngen
vaste activa zichtbaar vast te leggen.

C

of nevenstaande bevinding adequaat is opgevolgd.
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4. Actuele ontwikkelingen

4,L Taakvelden BBV
Bij besluit van 18 april 2016 is het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten aangepast wat betreft de wijze waarop de informatie
voor derden wordt verstrekt. In de nieuwe regeling voor informatie voor derden wordt voorgeschreven welke taakvelden provincies en gemeenten
moeten gebruiken voor het opstellen van de uitvoeringsinformatie. Deze voorgeschreven taakvelden vervangen vanaf de begroting 20t7 de functies in
de Iv-3 aanlevering.
De baten en lasten per taakveld en het verdelingsprincipe van de taakvelden over de programma's moeten ook worden opgenomen in een bijlage bij de
financiële begroting en de jaarrekening.
Ook de categorieën zijn opgenomen in de nieuwe regeling. Er is een aantal wijzigingen doorgevoerd, zodat de categorieën aansluiten op de
informatievoorziening richting Europa en de nationale rekeningen. De belangrijkste wijziging is de nadere specificatie van de inkomensoverdrachten en
de kapitaaloverdrachten per tegensector.
De indeling in taakvelden zorgt ervoor dat wij voor onze jaarrekeningcontrole eenduidig gebruik kunnen maken van betreffende indeling voor wat betreft
de onderverdeling naar baten- en lastenstromen die voor onze controle relevant zijn. Wij vragen u dan ook ons bij de start van de jaarrekeningcontrole
te voorzien van een actueel taakveldenoverzicht, dat aansluit op de concep$aarstukken 20t7.

4.2 Investeringen met maatschappelijk nut
Met de BBV-wijziging van 5 maaft 2016 zijn de verslaggevingsvoorschriften voor investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut
gewijzigd. Vanaf het boekjaar 2017 moeten deze investeringen op dezelfde wijze worden behandeld en verantwoord als investeringen met economisch
nut. Dit betekentdatalle investeringen die zijn of worden gedaan vanaf l januari 2077 op dezelfde wijze worden verantwoord en aan dezelfde eisen
dienen te voldoen wat betreft waardering, activering en afschrijving. Dit wil zeggen dat de volledige boekwaarde bij oplevering op de balans wordt
verantwoord.
De verplichting om alle invester¡ngen te activeren volgens de nieuwe methode geldt nadrukkelijk alleen voor investeringen die vanaf het begrotingsjaar
2017 worden gedaan. Voor investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut die zijn gedaan tot en met 2016 gelden de'oude' regels, zodat
gemeenten hierop bijvoorbeeld desgewenst en voor zover passend binnen het BBV, versneld kunnen afschrijven.

Tijdens de jaarrekeningcontrole besteden wij specifiek aandacht aan de betreffende investeringen indien deze zich in het afgelopen begrotingsjaar
hebben voorgedaan.
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4"3 ËNSI-c.
Tijdens de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van de VNG van november 2013 is de resolutie "Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de
piofessionele genieente" aañgenomen. Met het aannèmen van de resolutie erkennen alle gemeernten het belang van iñformatieveiligheid en de BIG als
het gemeentelijk basisnormenkader voor informatieveiligheid.

In de resolutie hebben de gemeenten afgesproken hun eigen toezichthouder, de gemeenteraad, in het jaarverslag te informeren over
informatieveiligheid, Gemeenten doen in de resolutie de oproep om de verantwoordingslasten orqer informatieveiligheid te verminderen. Dit vorrnde de
aanleiding voor de start van het project ENSIA,
I

ENSIA helpt gemeenten bij het in één keer op een slimme manier verantwoording afleggen ouerlinfor*atieveiligheid, gebaseerd op de BIG (Baseline
Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten). De verantwoordingssystematiek over de Basisrdgistratie Personen (BRP), de Paspoortuitvoeringsregeling (FUN), de Digitale personenidentificatie (DigiD), de Basisregistratie Adresseri en Gebouwen (BAG), de Basisregistratie Grootschalige
Topografie (BGT) en de Structuur uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (SUWinet) worden hibrmee samengevoegd en gestroomlijnd.
Met ENSIA krijgt het gemeentebestuur meer inzicht in de stand van zaken wat betreft de informatieveiligheid en kan het beter sturen op
informatieveiligheid. Het gemeentebestuur legt verantwoording af aan de gemeenteraad. Deze verantwoording dient te worden voorzien van een
assurance-rapport van een IT-auditor. Departementen en toezichthouders maken, voor dát deel waarvoor zij verantwoordelijk zijn, gebruik van de
informatie die in het gemeentelijke verantwoordingsproces naar voren komt.
Deze wijze van veranrwoorden is voor het eerst van toepassing over het jaar 2O!7, waarbij het gemeentebestuur uiterlijk op 15 juni 2018
verantwoording aflegt aan de gemeenteraad. De scope van de verplicht gestelde IT-audit in 20LV omvat DþiD en SUWInet, en zal in de komende jaren
tot het volledige domein van de informatiebeveiliging worden uitgebreid.

Wij adv¡seren u tijdig de nodige voorbereidingen te treffen voor het verantwoordingsproces en db daarop uit te voeren controlewerkzaamheden van de
IT-auditor,
4..¿.t

wNT

Afbouw bezoldiging
Voor de topfunctionarissen van wie de bezoldiging in 2013 de norm al overschreed, moet in 2017 voor het eerst de bezoldiging worden afgebouwd. Zorg
ervoor dat u voor deze topfunctionarissen in iOti de bezoldiging heeft afgebouwd, omdat anderb de VúNT-norm wordt oveischreden.
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Bezoldigingsnorm 2018
De algemene maximale bezoldigingsnorm voor topfunctionarissen in dienstbetrekking zal in 2018 € 187.000 per jaar op fulltimebasis bedragen

Voor interim-topfunctionarissen zal de norm in 2018 € 25.300 per maand bedragen voor de maanden 1 tot en met 6 van de functievervulling,
€ 19.100 per maand voor de maanden 7 tot en met 12. Het maximale uurtarief zal in 2018 € 182 bedragen.
4.5 Vennootschapsbelastingen

en

Algemeen

Met ingang van 1 januari 2016 is het Vpb-regime voor overheidsondernemingen gewijzigd. Zij zijn vanaf dat moment Vpb-plichtig, voor zover sprake is
van een onderneming in fiscale zin. Hiervan is sprake indien is voldaan aan de volgende cumulatieve voorwaarden:
1. Organisatie van kapitaal en arbeid.

2. Deelname aan het economisch verkeer.
3, Winststreven c.q. concurrentie met andere belastingplichtige ondernemers.
Doordat een overheidslichaam doorgaans een veelvoud aan activiteiten verricht, dient allereerst te worden geïnventariseerd welke separate activiteiten
kunnen worden geclusterd. Vervolgens kan per cluster worden bepaald of sprake is van een onderneming in fiscale zin (op basis van de hiervoor
genoemde criteria). Hierbij is het van belang dat er een goede aansluiting wordt gemaakt op de administratie, waarbij voldoende aandacht wordt
besteed aan de volledigheid van de inventarisatie.
De Belastingdienst neemt doorgaans het standpunt in dat clustering van meerdere activiteiten slechts beperkt mogelijk is. De doorgaans door de
Belastingdienst ingenomen standpunten zijn onzes inziens voor discussie vatbaar, waardoor in onze visie in voorkomende gevallen sneller clustering

mogelijk is.
Indien sprake is van een Vpb-plichtig cluster, dient vervolgens de fiscale openingsbalans te worden opgesteld. Hierbij geldt als uitgangspunt dat alle
activa en passiva worden gewaardeerd tegen de waarde in het economisch verkeer. Inmiddels zijn diverse notities gepubliceerd, waarin wordt ingegaan
op de wijze van waardering op de fiscale openingsbalans. Vervolgens dient de fiscale jaarwinst te worden bepaald. Hierbij dient rekening te worden
gehouden met de diverse wettelijke bepalingen en de regels van goed koopmansgebruik.
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Nadat de fiscale balans is opgesteld en de fiscale jaarwinst is bepaald, dient nog te worden beooideeld of een van de vof,gende wettelijke vrijstellingen

kan worden toegepast:
Overheidstakenvriþtelling voor uitvoering van wettelijke taken, :enzij sprake is van concu rrentie
Samenwerkingsvristelling voor voordelen uit samenwerkingsverbanden.

.
.
.

Interne activiteitenvrijstelling, indien werkzaamheden worden verricht voor andere ondernemiingen binnen dezelfde rechtspersoon.
Quasi-inbestedingsvrijstelling in geval van werkzaamheden voor/door een verbonden lichaam.
DVO-vrijstelling voor werkzaamheden verricht in het kader van een dienstverleningsovereenkomst,

Indien overigens sprake is van meerdere belaste en/of vrijgestelde clusters, dient aangifte te worden ç¡edaan voor deze gezamenlijke clusters. Indien
enkel sprake is van vrijgestelde clusters, is in de parlementaire behandeling toegezegd dat geen aangifte hoeft te worden ingediend.

In algemene zin geldt dat er nog erg veel onduidelijkheden zijn ten aanzien van de specifieke uihrerkirrg van de nieuwe wetgeving. Hoewel getracht is
om op diverse niveaus duidelijkheid te verschaffen, is dit niet in alle gevallen gelukt. De aangifte Vpb 11016 dient uiterlijk 1 mei 2018 te zijn ingediend
(mits voldoende uitstel is verleend). In deze aangifte Vpb dient ook de fiscale openingsbalans terwordern opgesteld. Hierbij geldt dat het vilt Eroot
belang is om een juiste openingsbalans op te stellen, aangezien deze van invloed is op de totaal te rapporteren winst gedurende de belastingplichtige
periode (een hogere fiscale openingsbalans leidt tot een lagere totale fiscale winst en vice versa).
Hierna gaan wij nader in op enkele specifieke ontwikkelingen

Grondbedriif
Binnen het grondbedrijf moet doorgaans onderscheid worden gemaakt tussen het actieve grondbedrijf,, het faciliterende grondbedrijf en de
MVA/voorraadposities. Praktisch gezien worden doorgaans enkel GREX'en met een BIE-status tot het arctieve grondbedrijf gerekend, hoewel andere
keuzes mogelijk zijn. Voor het actieve grondbedrijf dient vervolgens te worden bepaald of sprakg ¡s van een winststreven. Voor het faciliterende
grondbedrijf en/of de MVA/voorraadposities zal hier doorgaans geen sprake van zijn, dan wel is geen sprake van een organisatie van kapitaal en arbeid.
Voor de bepaling van het winststreven van het grondbedrijf kan aansluiting worden gezocht bij de QuickScan en de Post QuickScan. Indien sprake is van
vennootschapsbelastingplicht, dient de fiscale openingsbalans te worden opgesteld en de jaarwinst te worden bepaald. Voor de bepaling van de
openingsbalans kan onder voorwaarden worden aangesloten bij de Handreiking vennootschapsbelasting en het gemeentelijk grondbedrijf, Zowel ten
aanzien van de openingsbalanswaardering als wat betreft de jaarwinstbepaling lopen thans (eind september 2017) nog pilot-gesprekken rret de
Belastingdienst. De uitkomst van deze gesprekken kan materiële invloed hebben op de einduitk0mst.
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Afval

Voor de inzameling van huishoudelijk afval geldt dat geen sprake is van deelname aan het economisch verkeer. Naar aanleiding van de inzameling
worden diverse reststromen verkocht, waarbij de opbrengsten van deze verkopen worden aangewend ter verlaging van de afualstoffenheffing. De
Belastingdienst is van mening dat met deze verkoop wel in het economisch verkeer wordt getreden, waardoor moet worden bepaald of sprake is van
winst. Op landelijk niveau overlegt de NVRD (Nederlandse Vereniging van Reinigingsdiensten) met het Ministerie van Financiën en de Belastingdienst
over de juistheid van dit standpunt en hiermee samenhangende discussies (bijvoorbeeld over de wijze van bepaling van het resultaat).
Parkeren

Voor straatparkeren geldt dat eventuele voordelen hieruit - in navolging van de btw - zijn vrijgesteld op grond van de overheidstakenvrijstelling. Thans
lopen er gerechtelijke procedures inzake de vraag of straatparkeren vanuit btw-optiek nog wel kan kwalificeren als'handelen als overheid'. Mocht de
eindconclusie van de Hoge Raad zijn dat dit niet het geval is, dan kan dit mogelijk leiden tot de conclusie dat straatparkeren vanuit Vpb-optiek niet
langer is vrijgesteld.
Voorts is de Belastingdienst van mening dat de clustering van straatparkeren en garageparkeren in beginsel niet mogelijk is. Onzes inziens zijn er
argumenten om een degelijke clustering wel toe te passen.

4.6 Loonheffingen
Lage-in komensvoordeel ( LIV)

Voor medewerkers die in 2017 tussen 100 en 25o/o van het wettelijk minimumloon verdienden en 1.248 uur of meer hebben gewerkt, krijgt de
werkgever een tegemoetkoming in de loonkosten. De Belastingdienst berekent het LIV voor het jaar 2OL7 op basis van de door u ingediende aangiftes
loonheffingen over 2017. Uiterlijk op 12 september 2018 betaalt de Belastingdienst het LIV 2017 uit.
U heeft de verplichting ervoor te zorgen dat de gegevens in de aangifte loonheffingen juist zijn en dat u het correcte aantal verloonde uren vermeldt.
Komt u deze verplichting niet na, dan kunnen er substantiële boetes door de Belastingdienst aan u worden opgelegd.

Wilt u zeker weten dat u geen voordeel laat liggen en wilt u geen (nare) verrassingen achteraf? Wacht dan niet af, maar houd de inrichting van de
salarisadministratie tegen het licht en ga proactief met uw personeelsplanning aan de gang.
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Vr/et deregulerino beoordelino arbeidsrelaties (Wet DBA)

De handhaving in het kader van de Wet DBA door de Belastingdienst was eerst opgeschort tot 1 januar¡ 20:8, maar is verder opgeschort tot 1 juli 2018.
Tijdens Prinsjesdag 20t7 zijn er geen berichten gekomen dat de V/et DBA verder wordt opgeschort.

Zzp'ers en opdrachtgevers krijgen tot deze tijd geen boetes of naheffingen opgelegd, behalve de kwaadwillenden. Wel hebben alle niet-kwaadwilllende
opdrachtgevers een inspanningsverplichting om de Wet DBA te implementeren in de periode naar 1 juli 2018 toe. Uit de voorbeelden van
kwaadwillendheid die door de staatssecretaris zijn genoemd, valt af te leiden dat u als opdrachtgever zeker eer inspanningsverplichting heeft ten
aanzien van de zogenoemde "huisvrienden" of "meubilair-zzp'ers": externen die al jaren binnen uw organisatie werkzaam zijn; iets wat wij in de praktijk
bij zeer veel organisaties tegenkomen. Het laten voortbestaan van dergelijke situaties kan in de ogen van ce Belastingdienst worden gezien als
kwaadwillendheid, wat kan leiden tot handhaving,
Het advies is aan deze inspanningsverplichting te voldoen door in de periode tot 1 juli 2018 het werkproces van uw organisatie met zzp'ers aan de
Wet DBA aan te passen. Dit betekent eerst alle arbeidsrelaties met zzp'ers beoordelen en nagaan wat voor uw organisatie het beste past: gebruikmaken
van algemene modelovereenkomsten of wellicht van op maat gemaakte en door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomsten. Na de aanpassing
van het werkproces roet u ook dienovereenkomstig gaan handelen. Door monitoring moet u kunnen laten blijken dat de zzp'er in de praktijk werkt
volgens de goedgekeurde overeenkomst. Doet u dit niet, dan loopt u het risico op naheffingen van de Belastingdienst.

Aanwijzen. monitorino en controle werkkostenreqelinq
Sinds 2015 is de WKR verplicht voor alle werkgevers. In de praktijk blijken de begrippen en regels van de WKR echter niet altijd duidelijk. Het is
belangrijk om vast te stellen hoe uw organisatie de WKR uitvoert, Enerzijds om een eventuele resterer¡de vrije ruimte te kunnen laten toekomen aan uw
medewerkers, en andarzijds omdat een mogelijke (onverwachte) overschrijding van de vrije ruirnte leidt tot 80Vo eindheffing. Zeker bij organisaties
vraar het boekingsproces niet centraal is geregeld (bijvoorbeeld door de aanwezigheid van veel budgethouders), zien wij in de praktijk fouÞn ontstaan
bij de uitvoering van de werkkostenregeling.

Het kenmerk van eindheffing is dat deze belastingheffing altijd voor rekening en risico van de werkgever komt. Dit zal leiden tot extra kosten" Door
monitoring van de WKR gedurende het jaar weet u tijdig en exact of en, zo ja, hoe vergoedingen en verstrekkingen onder de WKR uitwerken. Uw
adviseur kan u helpen bij het finetunen van uv,r WKR-proces en heeft ook diverse praktische tools voor de monitoring ervan.
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4.7 Omzetbelastingen
Sportaccommodaties
Op dit moment maken de meeste gemeenten gebruik van de mogelijkheid om sportaccommodaties btw-belast te exploiteren. In een aantal gevallen
treedt de gemeente zelf op als exploitant. In andere gevallen verloopt de exploitatie via een derde. Als voldaan wordt aan de regels voor het
gelegenheid geven tot sportbeoefening, draagt de exploitant 60lo btw over zijn opbrengsten af en heeft hij daartegenover recht op - veelal 2to/o btw-aftrek op investerings- en exploitatiekosten. Bij exploitatie door een derde heeft de gemeente als eigenaar ook recht op btw-aftrek als zij de
sportaccommodatie met btw aan de exploitant verhuurt.
De hiervoor genoemde regels worden op termijn aangepast. Uit prognoses (van onder meer de VNG) blijkt dat de aanpassing van de regelgeving fors
nadelig zal uitpakken voor veel exploitanten van sportaccommodaties, waaronder gemeenten. Onder de nieuwe regelgeving zal de terbeschikkingstelling
van de sportaccommodatie in veel gevallen onder de btw-vrijstelling vallen. De btw op gemaakte kosten en investeringen komt dan niet meer voor
aftrek in aanmerking.
Op (heel) korte termijn valt nog geen wijziging van de btw-sportvrijstelling te verwachten. Uit berichtgeving vanuit het ministerie kan namelijk worden
opgemaakt dat dit onderwerp pas door het nieuwe kabinet zal worden opgepakt. Desondanks is het raadzaam al rekening te houden met aanpassing van
de regelgeving op langere termijn, zeker bij plannen voor nieuwe accommodaties of grootschalige investeringen. Te zijner tijd kan worden bezien welke

mogelijkheden er zijn om gebruik te blijven maken van het (veelal gunstige) btw-regime voor het gelegenheid geven tot sportbeoefening.
Looende procedures
Er lopen op dit moment meerdere procedures die voor gemeenten van belang zijn. Het gaat in ieder geval om:

.
.
.

Fiscale aspecten rondom de levering van schoolgebouwen (btw en overdrachtsbelasting).

Btw-positie van de gemeente bij het exploiteren van een begraafplaats.
Btw-posit¡e van de gemeente bij straatparkeren.

In nieuwsberichten vanuit de advieskantoren (waaronder Deloitte) is en wordt hier uitgebreid bij stilgestaan. Het is van belang deze procedures te
blijven volgen, omdat deze van substantieel financieel belang (kunnen) zijn. In individuele gevallen kunnen er afspraken worden gemaakt met de
Belastingdienst, om de rechten veilig te stellen voor reeds verstreken tijdvakken. Normaliter kan nieuwe rechtspraak namelijk niet met terugwerkende
kracht worden toegepast.

In díe gevallen waarin er kansen zijn, is het raadzaam hierover in contact te treden met de Belastingdienst.
Zeker ten aanzien van het eerste onderwerp (levering van schoolgebouwen) worden er door de diverse kantoren wisselende adviezen gegeven. Wij
adviseren gemeenten op dat vlak terughoudend te zijn en een zorgvuldige afweging te maken van de mogelijkheden. Dit betreft een politiek gevoelig
onderwerp.
31
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Aanpassinc BBV en gevolgen voor het menopercentaoe
Gemeenten kunnen de btw op algemene kosten (kosten die niet rechtstreeks toerekenbaar zijn aan een specifiek product of taakveld, vaak'overhead')
conform een mengpercentage verrekenen (deels btw-compensatie, deels btw-aftrek, deels kostenverhogend). Dit mengpercentage wordt veelal
berekend door aansluiting te zoeken bij de (her)verdeling van kos:en vanuit de kostenplaatsen ngar der producen/taakvelden.
Met ingang van 1 januari 2Ot7 zijn de regels binnen het BBV (Besluit begroting en verantwoordiriO) gewijzigd (onder andere) voor de verantwoording
van overhead. De Belastingdienst werkt aan nieuwe beleidsregels om op basis van het'nieuwe BBV' het mengpercentage te bepalen. Deloi:te is op de
hoogte van de nieuwe beleidslijn en heeft hierover rechtstreeks contact met de Belastingdienst. Fet is van belang gemeenten hierop te wijzen. In
beginsel speelt dit ook bij provincies, hoewel wij uit ervaring weten dat er ook provincies zijn dielgeen mengpercentage hanteren,

Verruiminq btw-koeoelvrijstelling wordt per 1 ianuari 2018 weer teruggedraaid
Medio 2016 is specifiek in het kader van ambtelijke fusies een brief van de staatssecretaris versChenen waarin een aanpassing van het beleid wordt
toegezegd. De staatssecretaris stelt dat bij ambtelijke fusies een beroep kan worden gedaan op de koerpelvrijstelling, als de dienstverlening van de
fusieorganisatie door de deelnemende gemeenten voor minstens 70olo wordt gebruikt voor niet-btw-belaste activiteiten, Hier kon rekening mee worden
gehouden vanaf 1 janJari 2016. In de praktijk werd deze toezegçing ook gebruikt ¡n andere situaties/sectoren. Recentelijk heeft de staatssecretaris
aangekondigd dat hij terugkomt op deze toezegging. Vanaf l januari 2018 kan de koepelvrijstell¡¡g vollgens de staatssecretaris enkel nog worden
toegepast als de dienstverlening van de fusieoiganisatie in het geheel niet wordt gebruikt voor btw-belaste activiteiten van de deelnemende gemeenten
Dat zal in de praktijk niet snel voorkomen, zodat de diensten van de fusieorganisatie in principe þelast zijn mer btw. Enkel als de dienstverleningt te
splitsen is, zijn er mogelijkheden dit (deels) te voorkomen,

Vervoer
Gelet op het arrest inzake de gemeente Borsele is inmiddels duidelijk dat gemeenten bij het verzorgen van leerlingenvervoer niet als btw-ondernemer
handelen. De btw op gemaakte kosten is niet aftrekbaar en ook niet compensabel via het btw-compen:;atiefonds.
Voor het WMO-vervoer wordt er tot dusverre vrél uitgegaan van btw-ondernemerschap voor gemeenten. Dat is gunstig omdat de btw-aftrek veelal
substantieel hoger is dan de btw-afdracht. In de praktijk is hier veel onduidelijkheid over bij gemeenten en vervoerders en wij ervaren dat de
administratieve verwerking vaak onjuist is. De Belastingdienst controleert hier actief op. Tegelijkertijd gaan er geluiden op dat de Belastingdienst het
btw-ondernemerschap voor WMO-vervoer wil bestrijden, met een beroep op het arrest inzake de gemeente Borsele.
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B¡jlage A

Reikwijdte van onze werkzaamheden

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie
verkrijgen voor het dcor ons af te geven oordeel over de jaarrekening van 2017, teneinde vast te stellen dat deze een getrouw beeld geeft van de
financiële positie van de gemeente Weert, met inachtneming van de wettelijke bepalingen van het Besluit begroting en verantwoording,
Een jaarrekeningcontrole heeft niet als doel om enige zekerheid te geven over de kwaliteit van de ¡nterne organisatie.
De jaarrekeningcontrole bestaat uit een combinatie van controlewerkzaamheden, waaronder een risicoanalyse, analytische procedures, detailcontroles
en het testen van de interne controle die is ge-elateerd aan en relevant is voor de controle. Wij richten ons hierbij alleen op de interne-controleomgeving
die relevant is voor ons oordeel over de jaarrekening.

Dit rapport is gebaseerd op onze interim-werkzaamheden in het kader van de jaarrekeningcontrole 20'.L7. Cnze controlewerkzaamheden strekken niet
verder dan noodzakelijk om een oordeel af te geven over de jaarrekening van 2017. De conFole is daarom prirnair gericht op de aandachtsgebieden die
door de accountant als relevant zijn beoordeeld voor de jaarrekeningcontrole.
Daarnaast is onze controle niet specifiek gericht op het ontdekken van fraude. Indien wij aangesteld zc¡uden zi;n om fraudeonderzoek uit te voeren,
zouden wij wellicht andere bevindingen en observaties hebben gerapporteerd, dan die welke nu zijn opgenomen in deze managementletter.

31 14550310/2018.038664/MC
Gemeente Weert - Managementletter 2017

34

B¡jlage B Gedetailleerde tekortkomingen tn
beheersingsmaatregelen en aanbevelingen
#O1 Rechtmatigheidscontrole (controle prestatielevering) WMO

Õbservatie
Ten tijde van de interim-controle hebben wij vastgesteld dat diverse werkzaamheden door de gemeente Weert worden uitgevoerd om de

rechtmatigheid (prestatielevering) van de lasten WMO vast te stellen. Dit betreft:

.
.
.

Het uitvoeren van cliënttevredenheidsonderzoeken.
Het uitvoeren van heronderzoeken.
Het controleren van de hulp bij het huishouden middels waarneming ter plaatse.

De controle van de prestatielever¡ng ten aanzien van begeleiding is echter nog niet verankerd in het proces rondom de WMO. Wij adviseren u
derhalve om de controle van de prestatielevering ten aanzien van de lasten WMO in de nabije toekomst ¡n het proces te verankeren. Deloitte
heeft reeds diverse malen contact gehad met de business controller sociaal domein, om vorm te geven aan bovengenoemd adviespunt.

g

Risico
Op basis van bovenstaande bevinding loopt u het risico dat de lasten WMO in de financiële overzichten onrechtmatig zijn.

Itanbeveling
Wij adviseren u om de controle van de prestatielevering te verankeren in het proces omtrent de WMO. Tevens vragen wij u, conform onze
afspraak, vóór aanvang van de jaarrekeningcontrole de rechtmatigheidscontrole WMO over zowel de eerste drie kwartalen, alsmede het
laatste kwartaal, uitgevoerd te hebben conform de met u gedeelde richtlijnen. Hiermee kunt u vaststellen dat de lasten rechtmatig zijn. Hier
maken wij in het kader van onze controlewerkzaamheden gebruik van.

Reactie mänagement en datum implernentatie aanbeveling
De aangescherpte eisen rondom de controle op de prestatielevering zijn inmiddels verankerd in de nieuwe werkwijze vanaf 2018.

Over 2017 zullen aanvullende controles worden uitgevoerd door de gemeente. Over de wijze waarop dit gebeurt vindt nog overleg plaats
tussen de gemeente en de accountant.

Irnpact op onze controle
Ten tijde van de jaarrekeningcontrole nemen wij kennis van uw rechtmatigheidscontroles. Wij nemen de uitkomsten hiervan mee in onze

controle.
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B¡jlage B Gedetailleerde tekortkomingen in
beheersingsmaatregelen en aanbevelingen
#O2 Controle betalingen sociale zaken

Observatie
Middels waarneming ter plaatse ten tijde van de interim-controle hebben wij vastgesteld dat er een controle op de voorgenomen Detalingen
inzake sociale zaken plaatsvindt. Wij hebben echter vastgesteld dat deze controle niet voor aille maanden zichtbaar wordt verricht, aangezien
niet alle controlebestanden worden bewaard op de afdeling,

Risico

u

Op basis van bovenstaande bevinding loopt u het risico dat u niet zichtbaar kunt aantonen dat voor alle maanden een zichtbare controle wordt
uitgevoerd op de conceptbetaallijst.

Aanbevel¡ng
Wij adviseren u om de controlebestanden te bewaren waaruit opgemaakt kan worden dat er contrclewerkzaarnheden hebben plaatsgevonden
op dit document. Daaruit kan ook achteraf opgemaakt worden wat er inhoudelijk is gecrntroleerd en wat de bevindingen rondom de
betreffende controle zijn geweest.

Reactie manögement en datum irnplementatie aanbeveling
De aanbeveling om controlebestanden te bewaren zodat achteraf vastgesteld kan worden dat er controlewerkzaamheden hebben
plaatsgevonden, nemen wij voor 2018 over.

Verder hebben wij afgesproken dat de controlebestanden voor de maanden januari, april en augustus 2017 nog worden aangereikt voor de
controle over 2OL7.

Impact op onze controle
Ten tijde van de jaarrekeningcontrole ontvangen wij van u alsnog een overzicht van de uitgevoerde controlewerkzaamheden over 2017
waaruit blijkt dat de betaallijsten zichtbaar zijn gecontroleerd.
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B¡jlage B Gedetailleerde tekortkomingen tn
beheersingsmaatregelen en aanbevelingen
#O3 Geen zichtbare controle volledigheid parkeeropbrengsten en geen zichtbare controle op ingevoerde parkeertarieven

0bservatie
Ten tijde van de interim-controle hebben wij onderstaande bevindingen geTdentificeerd ten aanzien van het proces parkeren:

.
.

Er is geen sprake van een zichtbare controle op de volledigheid van de parkeerautomaten in de subadministrat¡e.
Tevens worden de ingevoerde parkeertarieven in de subadministratie gecontroleerd door de interim operationeel parkeermanager. Echter,
deze controle ligt voor 2017 niet zichtbaar vast. Wel heeft de gemeente Weert reeds opvolging gegeven aan de bevinding, door de controle
van de ingevoerde parkeertarieven 2018 zichtbaar vast te leggen.

Wij hebben inmiddels deze stukken ontvangen van de gemeente. Tijdens de jaarrekeningcontrole beoordelen wij deze verkregen stukken en
verwerken wij deze in ons dossier.
Ris¡co

I

Op basis van bovenstaande bevinding loopt u het risico dat niet alle parkeerautomaten zijn opgenomen in de subadministrat¡e, wat zal leiden

tot onvolledige verantwoording van de parkeeropbrengsten. Tevens loopt u het risico dat er onjuiste parkeertarieven worden gehanteerd, wat
kan leiden tot een onjuiste of onvolledige verantwoording van parkeeropbrengsten.
Aanbeveling
Wij adviseren u om:

.
.

De controle op de ingevoerde parkeertarieven zichtbaar vast te leggen. Voor 2018 is dit reeds adequaat opgevolgd.
Tevens adviseren wij u om de controle op de volledigheid van de parkeerautomaten in de subadministratie zichtbaar vast te leggen.

Reactie management en datum implementatie aanbeveling
Zoals door de accountant geconstateerd, zijn de bevindingen voor 2018 overgenomen. Ook voor 2017 zijn inmiddels door de vakafdeling
aanvullende stukken aangereikt, die de volledigheid van de automaten kunnen aantonen.

lmpact op onze controle
Om de volledigheid van de parkeeropbrengsten bij de jaarrekeningcontrole te kunnen vastleggen, verzoeken wij u om de controle op de
volfedigheid van de parkeerautomaten in de subadministratie alsnog zichtbaar vast te leggen voor 2017. Wij nemen ten tijde van de
jaarrekeningcontrole kennis van deze werkzaamheden.
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#O4 Onrechtmatigheid aanbestedingen

Observatie
Ten tijde van de interim-controle hebben wij op basis van een spendanalyse tot en
rechtmatigheidsfout van € 585.838 geconstateerd. Daarnaast onderzoekt de gemee
rechtmatig zijn aan te merken (crediteuren PinkRoccade en Engy & Cofily), voor een

het derde kwartaal van 2017 een totale
voor een tweetal crediteuren nog of deze als
rag van € 252.379

Eerdergenoemde fout en het volledige bedrag van de onzekerheid bestaan voor € 753. 34 uit omissies van voorgaande jaren, die een
uit 2016
doorloop kennen in 20L7. Hiermee is geen opvolging gegeven aan de geconstateerde
Een van de oorzaken van deze fouten is dat er geen sprake is van een centraal geleide inkoop, waardoor elke afdeling zelf inkoopt. Dit gebeurt
kennis op desbetreffende afdeling. Een gevolg
niet altijd via de geijkte weg en de juiste procedure, onder andere vanwege de ontb

hiervan is dat de gemeente Weert een heel groot aantal crediteuren heeft, die
30%o van de crediteuren zijn ook daadwerkelijk kosten gemaakt in 2Ot7.

k ook terugkomen in de spendanalyse. Bij ongeveer

Risico

u

Op basis van bovenstaande bevinding loopt u het risico op een niet-goedkeurende

leverklaring

lanbeveling
op te stellen en te implementeren. Hierbij kan
Wij adviseren u om heldere procedures en richtlijnen omtrent inkopen en aanbestedi
gedacht worden aan een inkoopsysteem waarin aangegane verplichtingen, zowel voor
na de aanbesteding, worden opgenomen en
verantwoord. Door deze registratie kan achteraf eenvoudig de koppeling gemaakt wo en tussen een inkoop en de gedane aanbesteding. Hier
verschillende afdelingen inkopen gedaan (kunnen)
dient de hele organisatie in meegencmen te worden, aangezien er momenteel door
en tot lagere aantallen rechtmatigheidsfouten
worden. Optimalisatie rondom het proces inkopen en aanbesteden zal in de toekomst

Reactie management en datum implementatie aanbeveling
Ten tijde van de interim-controle is er, basis van een spend-analyse tot en met het
van € 838.217 geconstateerd. De constatering dat er onrechtmatigheden zijn over 201
na te gaan of het vermelde bedrag aan rechtmatigheidsfouten klopt,

kwartaal van 20t7, een totale rechtmatigheidsfout
klopt. De gemeente is samen met DeloiEe bezig om

De inkoop- en aanbestedingsprocessen zullen worden herijkt en worden voorgelegd a

het CMT, ter vaststelling voor 2018 en verder

Impact op onue controle
Ten tijde van de jaarrekeningcontrole zullen wij een spendanalyse uitvoeren tot en
rechtmatigheidsfout over 2OL7 vast te kunnen stellen.

het vierde kwartaal, om zo de totale
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Bijlage B Gedetailleerde tekortkomingen in
beheersingsmaatregelen en aanbevelingen
#O5 Inhuur derden

0bservatie
De gemeenteraad heeft in haar raadsvergadering d.d. 15 november 2017 vastgesteld dat er in 2018 nog maar voor 10o/o van de totale
loonsom kosten gemaakt mogen worden voor externe inhuur. Dit impliceert dat voor circa € 2,4 miljoen aan inhuurkosten mogen worden
verantwoord (op basis van de definitieve cijfers over 2016). Wij hebben vastgesteld dat de kosten inhuur derden over geheel 2017
€ 5,5 miljoen bedragen.

Risico

u

U loopt het risico hierdoor n¡et te voldoen aan het besluit van de raad, gezien de totale inhuur die in 2016 heeft plaatsgevonden. Dit kan bij
overschrijding gevolgen hebben voor de begrotingsrechtmatigheid.

nanbeveling
Wij adviseren u de ingehuurde personeelsleden in kaart te brengen en deze tezamen met de eigen formatie van medewerkers een plek te
geven in een registratiesysteem, Hiermee beschikt u te allen tijde over actuele informatie rondom de formatie en inhuur, en kunt u sturen op
deze gegevens.

Reactie mðnðgement en datum implementatie aanbeveling
U heeft aangegeven in januari gesprekken te voeren met een leverancier voor een dergelijk systeem ter monitoring van de formatie en inhuur
derden.

Impact op onze controle
Wij adviseren u op korte termijn een systeem te implementeren om bovenstaande bevinding te kunnen monitoren en de inhuurkosten
frequent te bewaken, om te voorkomen dat er sprake is van een begrotingsoverschrijding die als onrechtmatig is aan te merken.
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Deloitte.
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www.deloitte.com/about voor een gedetailleerde beschrijving van de rechtsvorm van Deloitte Touche Tohmatsu Limted en haar memberfirms.
Deloitte Nederland is een onafhankelijke memberfirm van Delo¡tte Touche Tohmatsu, met 225.000 medewerkers en vestigingen
@ 2018 Delo¡tte Accountants B.V, Alle rechten voorbehouden.
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meer dan 150 landen.

REACTIES VAN MANAGEMENT GEMEENTE WEERT OP MANAGEMENTTETTER 2017 DELOITTE

Inleidino
Hieronder zijn de reacties van het management op de issues van de managementletter 2017 weergegeven.
In haar managementsamenvatting is door de accountant ingegaan op de drie belangrijkste bevindingen die de ontoereikendheid van de interne beheersing
onderschrijven. De reacties van het management op deze drie posten zijn hierondertoegelicht.
Voor de volledige tekst met aandachtspunten wordt natuurlijk verwezen naar de managementletter.
Aan het management is verzocht: stel de reacties namens de gemeente vast.
De vastgestelde reacties zullen vervolgens in dit format aan Deloitte worden verstrekt.

Deloitte schrijft bij 1.1. interne beheersing
Als onderdeel van de Interimcontrole 2OL7 zijn de relevante processen met betrekking tot de organisatie in beeld gebracht. De relevante bevindingen over
deze processen worden gedeeld middels deze managementletter. De overallconclusie is dat de interne beheersing van de gemeente niet toereikend is
opgezet en bestaat. Ditwordt mede ingegeven vanuit hetfeit dat in deze managementlettereen aantal constateringen al een aantaljaren zijn gerapporteerd
aan u en hiergeen (volledige) opvolging aan is gegeven. De belangrijkste bevindingen zijn:

1. Functievermenging tussen personeelsadministratie en salarisadministratie: de medewerkers die belast zijn met het invoeren en goedkeuren van
personeelsmutaties zijn ook bevoegd om in de salarisadministratie mutaties doorte voeren;
2. Functievermenging bij de verhuuropbrengsten: er is geen sprake van controletechnische functiescheiding tussen degene die de verhuurpenningen
omvang bepaalt, degene die deze goedkeurt en degene die de verhuurpenningen oplegt aan de debiteur;
3. Onrechtmatigheid aanbestedingen: tijdens de interimcontrole is geconstateerd dat er voor afgerond € 750.000 sprake is aan onrechtmatige
aanbestedingen.
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De accountant stelt dat "er geen sprake is van adequate functiesdreiding tussen de personeelsadministratie en de salarisadministratie. Het
mogelijk dat een medewerker van de salarisadministratie welke een wijziging doorvoert, deze ook als controleur voteert in het systeem."

is;

namelijk

Het klopt wat de accountant stelt. Voor de periode vanaf oktober 2OL7 zijn er als gevolg van de drukte bij de salarisadministratie vier nedewerkers van de
personeelsadministratie met wijzigingsbevoegdheden in het salarisadministratiepakket Pim's gdfiatteerd toegevoegd.
De volgende maatregeler worden genomen om de opmerking var de accountant te voorkomenl.

.
.
.
.
.

In overleg met de accountant zullen er voor 2Ot7 aanvullende interne controlemaatregêlen worden uitgevoerd om vast te stellen, dat er zich in die
periode geen onoorbare zaken hebben voorgedaan.
Deze maand zullen de extra gegeven bevoegdheden worden ingetrokken en de lijst met bevoegdheden binnen PIMS zal in Q1 vrorden opgeschoond.
Om de kwetsbaarheid van de "eenpitter'" zowel qua functiescheiding als bezetting bij de salarisadministratie te beperken , zal er in der komende

maand een B&V/-voorstel komen om er voor te zorgen, dat er elke maand bij de piekdâgêrì gn tijdens vakantieperioden vaktechnische
ondersteuning en vervanging wordt ingekocht bij Centric.
Er zal extra functiescheiding worden aangebracht tussen het aanleveren van salarisgegevens voor de betaling en de opgave aan Centric van
controlegetallen. In het 2e kwartaal 2018 zal dit worden geregeld.
De procesbeschrijving zal worden herijkt.
I

Ad 2. Reactie op Functievermenoing verhuuropbrengsten. (2016 #02)
Bfl de verhuuropbrengsten geeft de accountant aan, dat er geen controletechnische functiescheiding is bij de invoer van huurtarieven en opleggen
huurpenningen, waardoor er een risico is dat eronjuiste huurbedragen worden opgelegd.

Voor 2Ot7 klopt de constatering van de accountant voor de sportopbrengsten en in mindere m ate voor de reEuliere verhuur van vastgoed. Inmiddels zijn er
maatregelen ter verbeterin g genomen.
Hoewel het gebrek aan functiescheiding in 2017 niet meer gecorrigeerd kan worden, zullen er voor de opbrengsten van de spoftactiviteiten in 2017 extra
controles worden verricht om de volledigheid van de huuropbrengsten achteraf te kunnen beoordelen.

In 2Ot7 is geinvesteerd in een nieuw factureringssysteem (HTA), ter vervanging van Wynconsis. In het nieuwe systeem wordt een module ingebouwd
waardoor direct zichtbaar wordt wie welke handelingen uitvoert. Bij de verhuuradministratie vindt binnenkor,t een uitbreiding plaats door het aanstellen van
een tweede verhuurmedewerkster. Dit levert al een extra controlemogelijkheid op. Daarnaast zijn er interne afspraken gemaakt, waardoor functiescheiding
van toepassing is:
. Tarieven worden vanuit de beleidsmatige afdeling vastgesteld;
. De administratieve handelingen liggen bU de uitvoerende vakafdeling, Erzijn wijzigingen doorgevoerd in het system HTA waardoortarierven eenvoudiger
op boekingen kunnen worden toegepast en er geen bedragen ingevoerd hoeven te wordeni;
. Controle vindt plaaB door de budgethouder binnen de uitvoerende vakafdeling.

In de reguliere verhuur vastgoed wordt het gebrek aan functiescl-eiding als volgt opgevangen:
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Huuftarieven voor woningen worden gebaseerd op de puntentelling (landelijk bepaald);
Huurtarieven voor commercieel vastgoed worden bepaald op basis van indicatie van makelaars, gebaseerd op recente verhuur binnen de regio;
Huurtarieven maatschappelijkvastgoed worden bepaald door het maatschappelijk beleid (verankerd in de welzijnsverordening).

Huurovereenkomsten worden vanaf Q4 2Ot7 ondeftekend door het afdelingshoofd R&E. Het aanmaken van huurincasso debiteuren en de controle van
huurontvangsten vindt plaats door twee verschillende personen binnen de afdeling financiën. In Q1 2018 zal er een huurstandenregister aansluitend op de
vaste activa administratie worden gebouwd. Dit voor de controle van de volledigheid van de opbrengsten over 2017 en interne controle 2018.
Ad 3. Reactie op Onrechtmatigheid aanbestedingen. (Bijlage B 2OL7-O4)
Ten tijde van de interimcontrole is er op basis van een spendanalyse (bij het uitvoeren van de spendanalyse worden crediteurenmutat¡es bekeken gedurende
de afgelopen 4 jaar. Indien het saldo van deze mutaties groter is dan € 209.000 (Europese aanbestedingsgrens voor diensten en leveringen) wordt
gecontroleerd of de betreffende diensten/leveringen aanbesteed hadden moeten worden (conform aanbestedingswet 2Ot2) en of vervolgens de
aanbestedingsprocedure juist is doorlopen.) tot en met het derde kwaftaal van 2017 een totale rechtmatigheidsfout van € 838.217 geconstateerd, waarvan
€ 319,282 te herleiden is naar geconstateerde fouten en € 518.935 aangeduid wordt als onzekerheid.
Om te komen tot een juiste beoordeling van deze € 518.935 vindt in de interne organisatie verdiepingsonderzoek plaats. Tijdens de jaarrekeningcontrole
2017 wordt beoordeeld of gedeelten van deze onzekerheden onrechtmatig zijn bevonden.
Op het totale bedrag van € 838.217 is afgerond € 750.000 doorloop van onrechtmatigheden/onzekerheden uit voorgaande jaren, in 2Ot7.

.
.
.
.
.
.
.

Om het kennisniveau van inkoop- en aanbesteding in de organisatie op peil te houden, zijn workshops georganiseerd over belangrijke wijzigingen in
de Aanbestedingswet.
Gedurende het jaar zijn nieuwe raamovereenkomsten gesloten. Rechtmatigheid is de komende 4 jaar hierdoor geborgd en qua efficiëncy en
kostenoogpu nt een goede ontwikkeling.
Wat betreft interne controle zijn er stappen gezet door per kwartaal een spend-analyse uit te voeren. Hierdoor kan tijdig bijgestuurd worden.
In 2018 wordt verplichtingenadministratie ingevoerd, en wordt de organisatie meegenomen in het strakker organiseren van het inkoop- en
aanbested ingsproces.
Een actuele inkoopkalender gaat handvaten bieden om meer zicht

te krijgen op aankomende aanbestedingen en biedt gelegenheid te kunnen
anticiperen om extra capaciteit te organiseren in piekperioden.
Momenteel wordt er aan gewerkt de achterstanden in rechtmatigheidsproblemen op te lossen. Een extern inkoop bureau gaat met prioriteit deze
knelpunten oplossen door aanbestedingen te organiseren.
Contractbeheer- en management wordt verder uitgelijnd in 2018.
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