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Intern controleplan 2018

Voorstel
Het Intern controleplan 2018 vast te stellen.

Inleiding
Het college van B&W is verplicht (cf. art 272,2I3/213a van de Gemeentewet) zorg te dragen
voor de interne toetsing van de getrouwheid van de informatieverstrekking en de
rechtmatigheid van beheershandelingen. Om hier invulling aan te geven wordt jaarlijks een
Intern controleplan (ICP) opgesteld. Het Intern controleplan is een product dat voortkomt
uit de sturingscyclus PDCA (check).

Beoogd effect/doel
Vaststelling van het Intern controleplan 2018. Aan de hand van het Intern controleplan
wordt (cf. art. 2L2/2L3/2L3a van de Gemeentewet) zorggedragen voor de interne toetsing
van de getrouwheid van de informatieverstrekking en de rechtmatigheid van de
beheershandelingen.

Argumenten
Een goed opgezette interne controle is een belangrijke pijler waarop de gemeente Weert in
het kader van planning en control moet kunnen steunen. Niet alleen voor wat betreft het
controleren en signaleren van tekortkomingen in de uitvoering, maar zeker ook voor het
bijsturen van de interne controle en het afleggen van verantwoording. Met een toereikend
Intern controleplan kan verder structuur aan de uitvoering worden gegeven. Interne
controles worden gedurende het jaar uitgevoerd waardoor eventuele fouten aan het licht
komen en bijsturingsmaatregelen kunnen worden getroffen. Het leereffect dat van de
geconstateerde fouten uit gaat zal hierdoor worden versterkt. Het is van belang dat de
controlehandelingen zichtbaar worden vastgelegd. Daarmee wordt de uitvoering intern voor
management en control en extern voor de accountant toetsbaar.
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De verbetering van de inrichting en uitvoering van de Administratieve Organisatie en de
Interne Controle (A.O/IC) maak-t onderdeel r-rit van cle inriehting en inbedding van de

sturingscyclus, die in 2016 in gang is gezet. Met dit proces wordt de AO/IC strak neergezet
in de gehele organisatie en binnen de vakafdelingen om deze functie daarmee te verbeteren
cn structurccl in tc bcddcn.

wettelijke verplichtingen voor de jaarrekening en daarmee vooral op de significante
processen.
Met het bijgaande Intern controleplan 2018 is een plan neergezet waarin een goede
afweging is gemaakt tussen de geconstateerde risico's en de daarbij behorende controles.
De planning is redelijk ambitieus neergezet. Door echter prioriteiten aan de risico's en de
bijbehorende processen toe te kennen, scheppen we de mogelijkheid om de beschikbare
controlecapaciteit flexibel in te zetten op de processen waar deze het hardst nodig is.

Financiële, personele en juridische gevolgen
Met de verdere beweging naar de lijnafdelingen zal de uitvoering en vastlegging van de
interne controles organisatie breed personele inzet vergen.

Uitvoering/evaluatie
. Gedurende het jaar gaat de organisatie met de interne controles aan de slag

conform de vastgestelde controleplanning.
. Er vinden tussentijdse controles op de (voortgang en de resultaten van de)

uitvoering plaats door de concerncontroller.
. Bij de interim- en de jaarrekeningcontroles door de accountant vindt toetsing plaats

gericht op de analyse en evaluatie van de interne beheersomgeving en de daarin
opgenomen maatregelen van interne controle.

Commu n icatie/ participatie
Niet van toepassing.

Overleg gevoerd met
Intern:
Liliane Coninx, afdeling Financiën & Control
John Camp, afdeling Financiën & Control
R. van der Meer, afdeling Financiën & Control
R. van den Heuvel, afdeling Financiën & Control

Extern:
Accountant (i.c. Deloitte)

Bijlagen:
Intern controleplan 2018.
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1. lnleiding

Het college van B&W is verplicht (cf. art. 212/213/21,3a van de Gemeentewet) zorg te dragen voor de

interne toetsing van de getrouwheid van de informatieverstrekking en de rechtmatigheid van beheers
handelingen. Om hier invulling aan te geven wordt jaarlijks een lntern Controle Plan (lCP) opgesteld.

Een goed opgezette interne controle is een belangrijke pijler waarop de gemeente Weert in het kader
van planning en control moet kunnen steunen. Niet alleen voor wat betreft het controleren en

signaleren van tekortkomingen in de uitvoering, maar zeker ook voor het bijsturen en het afleggen van

verantwoording. Met een toereikend lntern Controle Plan kan structuur aan de uitvoering worden
gegeven. lnterne controles worden gedurende het jaar uitgevoerd waardoor eventuele fouten snel(ler)
aan het licht komen en bijsturende maatregelen kunnen worden getroffen. Het leereffect dat van de
geconstateerde fouten uit gaat zal hierdoor worden versterkt. Het is van belang dat deze

controlehandelingen zichtbaar worden vastgelegd. Daarmee wordt de uitvoering intern voor
management en control en extern voor de accountant toetsbaar.

De uitgangspunten met betrekking tot de getrouwheids- en rechtmatigheidscontrole zijn vastgelegd in

- De Gemeentewet
- Het Besluit begroting en verantwoording gemeenten en provincies (BBV);

- De Nota van toelichting bij het Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden (BADO);

- Het Controleprotocol accountantscontroles jaarrekeningen 2018 Gemeente Weert;
- Geactualiseerdnormenkader.

2. Doel van de interne controle

lnterne controle heeft als doel om onvolkomenheden in de uitvoering tijdig op te sporen en te
corrigeren. Tevens biedt interne controle de kans op het (tijdig) treffen van preventieve maatregelen
om onvolkomenheden in de toekomst te voorkomen. De informatie uit interne controles plus de
inbedding van interne controlemaatregelen in de organisatie helpen om de kwaliteit van de
bedrijfsvoering in alle opzichten te verbeteren.

De interne controle richt zich voornamelijk op de zogenaamde getrouwheid van de informatie-
verstrekking en de rechtmatigheid van beheershandelingen. Dit betekent dat de interne controle vooral
gericht is op:

o Betrouwbaarheid (juistheid, volledigheid, tijdigheid) van informatievoorziening en verantwoor-
dingsrapportages om tijdig juiste managementbesluiten te kunnen nemen;

¡ Het juiste gebruik van gedelegeerde bevoegdheden en mandaten;
¡ Het opvolgen van de wet- en regelgeving, voorschriften, instructies en procedures;
¡ Betrouwbaarheid (juistheid, volledigheid, tijdigheid) en rechtmatigheid van transacties en de

daa rbij behorende gegevensverwerking;
. Actuele beschrijving van relevante processen en de correcte uitvoering daarvan.

2.1- lnterne controle in de sturingscyclus PDCA

Een goede interne controle (CHECK) is één van de grondslagen voor de'in control'positie van de
gemeente Weert. Het oordeel over de mate waarin onze organisatie 'in control' is, wordt gebaseerd op
de onderstaande uitgangspunten, t.w.:
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a Heldere kaders (doelstellingen en randvoorwaarden). Hieronder vallen de programmabegroting en

de verordeningen ex arL. 2!2, 2L3, 2L3agemeentewet (PLAN);

ño rrifrrnarino rrrn /drrnrmicrhì Ricir'nmânâoêmênt lPl ANì'
'''Þ'"''\-I.'-'..-.,-\.-,..'/,

Een goed opgezette en beschreven administratieve organisatie (AO). Deze beschrijvingen bevatten
in het bijzonder de essentiële functiescheidingen en de maatregelen van interne controle binnen

de processen (zie paragraaf 2.2). Ook valt hieronder de budgethoudersregeling en de

mandaatregeline (DO);

Goede kwaliteit van tussentijdse
i nformatievoorzieni ng.

Betrouwbare tussentijdse informa-
tie is essentieel om de (beleids-

matige, financiële, risico) ontwikke-
ling van de uitgevoerde activiteiten
van de gemeente tijdig in beeld te
krijgen en te spiegelen aan jaarplan

en begr:oting (CHECK);

De uitvoering van adequate Interne
Controle (CHECK);

Effectieve bijsturing (ACT).

Meer over de visie op interne controle en de uitvoering en inrichting van AO/lC binnen onze gemeente

zal worden vastgelegd in een lntern Controle Kader, dat aan onderliggend lntern Controle Plan ten

grondslag ligt.

2.2 lnterne controle en processen

Om als organisatie de betrouwbaarheid van de informatievoorziening te kunnen waarborgen en vast te

stellen dat de naleving van regelgeving voldoet aan de daaraan te stellen eisen, is een geheel van

ondersteunende maatregelen nodig. Dit geheel van maatregelen wordt aangeduid als Administratieve
Organisatie en de daarin verankerde lnterne Controle (AO/lC), Een goede AO beperkt immers het risico

op onvolkomenheden in de diverse werkprocessen en dus kan met een kleiner aantal interne controle
(lC)-waarnemingen achteraf worden volstaan. Bovendien kan wanneer adequate controles zijn

opgenomen in de processen zelf de interne controle zich primair richten op de werking van die

controles. Periodiek kan een analyse worden gemaakt van de onderdelen van de uitvoering waarin

risico's worden gelopen. Vanuit de geconstateerde tekortkomingen dient steeds de vraag te worden
gesteld waar het in de AO is misgegaan. Vervolgens kan dan worden bezien hoe dit voor de toekomst
kan worden voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld door aanpassing van de administratieve organisatie via

het aanpassen van de organisatiestructuur, procedures, scholing personeel etc. Vervolgens zal via de

interne controle in de praktijk worden getoetst of de doorgevoerde wijzigingen het gewenste effect
hebben gehad. Zo ontstaat er een cyclisch proces van controle en bijsturing waarbij de risico's op fouten

steeds verder worden terugged rongen.

2.3 Positionering interne controle
Een doelstelling van het ICP 2018 is om maximale aansluiting te realiseren tussen de uitgevoerde interne

controlewerkzaamheden (in de !",2" en 3" lijn) en de door de accountant te verrichten (externe)

werkzaamheden. Daarom is het belangrijk om onze accountant als adviseur hierbijte betrekken, waarbij

het college wel haar eigen verantwoordelijkheid blijft houden. Volgens de Controle en Overige

Standaarden (ook wel COS genoemd) toetst de accountant jaarlijks de kwaliteit van de opzet en de

invoering (het bestaan) van de belangrijkste interne controlemaatregelen voor alle significante
financiële processen. Een proces is in ditverband een afgebakend geheelvan eenduidige maatregelen

a

a

a

a

a
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van administratieve organisatie en ¡nterne controle. Een proces kan dus op verschillende afdelingen
betrekking hebben.
Bij het samenstellen van de controleplanning is tevens rekening gehouden met de prioriteiten en
aandachtspunten zoals deze in de
Managementletter en het Rapport van
Bevindingen zijn afgegeven door de
accountant in opvolging van resp. de interim-
en jaarreken ing controles.

flÞr-Het toetsen van de significante processen op
kwaliteit van opzet, bestaan en werking
worden organisatiegerichte controles
genoemd. Dit omvat een diepgaande
beoordeling van de administratieve organisatie en interne controle. Middelen hiervoor zijn onder meer
procedurebeschrijvingen, checklists, interviews, cijferbeoordelingen en deelwaarnemingen.

2.4 V erbijzonderde i nte rne controle
De doelstelling van verbijzonderde interne controles (3" lijn) is om uiteindelijk de juistheid, volledigheid
en de rechtmatigheid van de in de financiële administratie verantwoorde opbrengsten en uitgaven vast
te stellen. Daarnaast zal voor de oordeelsvorming over rechtmatigheid extra aandacht worden besteed
aan het misbruik en oneigenlijk gebruik (M&O criterium).

De aanpakvan de verbijzonderde interne controle is daarbij als volgt. ln een controleprotocolworden
de toetsingscriteria opgenomen zoals ze zijn verwoord in de betreffende verordening. Belangrijke
vragen die bij de controle beantwoordt moeten worden zijn de volgende:

1". heeft de gemandateerde gehandeld binnen de verstrekte bevoegdheden?
2. is alles wat verantwoord is juist verantwoord (juistheid)?
3. is wat in de verantwoording is opgenomen toelaatbaar (rechtmatigheid)?
4. is alles wat verantwoord had moeten worden ook inderdaad verantwoord (volledigheid)?
5. komt het tijdstip dat in de verantwoording staat overeen met het tijdstip van de gebeurtenis

(tijdisheid)?
6. zijn gegevens die tot doel hebben overheidssubsidies of -uitkeringen te verkrijgen of een

heffingsbedrag vast te stellen door de belanghebbende volledig verstrekt en zijn deze inhoudelijk
juist en volledig (M&O criterium)?

Het ICP 201-8 sluit aan op het controleprotocol accountantscontrole jaarrekening 2017 voor de
gemeente Weert. Het controleprotocol heeft als doel nadere aanwijzingen te geven aan de accountant
over de reikwijdte van de accountantscontrole, de daarvoor geldende normstellingen en de daarbij
verder te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties voor de controle van de jaarrekening.

ln de komende periode zal, op weg naar een verbeterde AO/lC organisatie, een verschil zichtbaar
worden in de uitvoering en de vastlegging van de controles. Het doel is namelijk om te borgen dat de
verantwoordelijkheid voor de controles daar ligt in de organisatie waar deze thuishoort. Daarenboven
wensen we te komen tot een deugdelijke en eenduidige vastlegging van de bevindingen en opvolging
daa rva n.

2.5 Continue proces
Het is belangrijk om in dit plan nog een keer te benadrukken dat interne controle, evenals de andere
onderdelen van de PDCA cyclus, een continue en dynamisch proces vormt. Ook dit proces beperkt zich
daarmee niet tot de interim- en jaarrekeningcontrole maar is continu top-of-mind bij de

5
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leidinggevenden en medewerkers die hierin een rol vervullen. lnterne controle vindt daarmee zodoende

gedurende het gehele jaar plaats. De frequentie van uitvoering hangt verder samen met de aard van
l^^+ !.^+.^ff^^A^ ^.^^^. ^^.1^ rici¡n'. Äiô hìôrmôa c¡manh¡naan
I lgl vELl gl lEl lwE yr vlçJ cl I uc I lrlLU J urs I llLl I I lLs Jql I lll ll rsl lólr r.

Het gegeven dat interne controle een dynamisch proces vormt impliceert ook dat er een continue

afweging plaatsvindt tussen enerzijds controlenoodzaak, controlebehoefte en beschikbare

controlecapacite¡t en anderzijds de aandacht die voor de processen met hoge risico's nodig is. De

controlenoodzaak en -behoefte tekenen zich af bij veranderingen in de omgevingsfactoren dan wel bij

het ontstaan van onvoorziene ontwikkelingen gedurende het controlejaar.
Dit kan betekenen dat er op enig moment van de bestaande controleplanning wordt afgeweken of dat

onderdelen van de in de controleplanning opgenomen controles niet worden uitgevoerd.

3 lnterne controle in Weert anno 2017-201'8

3.1- lnterne controle in de sturingscyclus PDCA

De verhetering van de inrichting en uitvoering van de Administratieve organisatie en de lnterne Controle

(kortweg AO/C; zie paragraaf 2.2) van onze gemeente maakt onderdeel uit van de inrichting en

inbedding van de Sturingscyclus PDCA, die in 2016 in gang

ûr'b 
is gezet (CHECK). Sindsdien is vooruitgang geboekt op

$tr!útg onder meer de volgende onderdelen:

oo!þcddr
o Doorontwikkeling planning & control producten;

r Actief risicomanagemenU

o lnrichting processenhuis;

r lnstrumentele inrichting lnkoop- en aanbesteding;

o Actief actiemanagement;
r Opvolging aanbevelingen accountantscontroles.

ffi ricnryËn Tot en met 2OI7 is de interne controle vooral gericht

geweest op het voldoen aan onze wettelijke verplichtin-
gen voor de jaarrekening en daarmee voornamelijk op de

. ,1. r- -¡- l-----^-^-l^:^.--.- -t-ll--...^slgrìlllcante pf ocesserì. rrì L¡e KorIìetìue Jdf ef I sLellell wc

ons ten doel om met ons controleplan steeds meer en beter de CHECK van onze sturingscyclus gestalte

te geven.

3.2 lnterne controle en processen

De volgende processen zijn in 2017 geactualiseerd, waarbij de proceseigenaren (door middel van

handtekening) de verantwoordelijkheid hebben genomen voor het betreffende proces:

¡ Subsidieverlening: proceseigenaar is afdelingshoofd OCSW ) F. van Beeck

o Parkeren: proceseigenaar is teamleider Openbaar gebied à1. Linssen

¡ Verhuur Vastgoed: proceseigenaar teamleider Vastgoed (R&E) ) J. Westenberg
r Verhuur Sportfaciliteiten: proceseigenaar teamleider Vastgoed (R&E) > J. Westenberg
o lnkoop & Aanbesteding: proceseigenaar afdelingshoofd Financiën & Control ) L. Coninx

r Fiscaliteit: BTW: inventarisatie issues 2017 ev.

ãì
rìoÍncn
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3.3 Positionering interne controle
Vooralsnog ligt de coördinatie van de interne controlefunctie bij de afdeling Financiën & Control,
ondersteund door de concerncontroller. Een deel van de eerstelijnscontroles (steekproeven) ligt bij de
vakafdelingen. Het andere deel van deze controlewerkzaamheden wordt op dit moment nog door de
afdeling Financiën & Control uitgevoerd. Op dit moment vinden er nog weinig tot geen proces- en
verbijzonderde controles plaats. Dit is met name een gevolg van het feit dat de eerstelijnscontroles nog
onvoldoende gepositioneerd zijn in de vakafdelingen. Het kenmerk van een verbijzonderde controle is

dat een onafhankelijke medewerker een check uitvoert op de resultaten van de eerder uitgevoerde
eerstel ij nscontrol es.

Daarnaast is op dit moment nog onvoldoende nagedacht over de meeste effectieve inrichting van
control binnen de gemeente Weert. Het is de bedoeling dat deze inrichting in 2018 verder vorm wordt
gegeven.

4. Ontwikkelingen lnterne controle in Weert
4.1- lnterne controle in de sturingscyclus PDCA
ln 2017 is de interne controle vooral gericht geweest op het voldoen aan de wettelijke verplichtingen
voor de jaarrekening. Om interne controle ook daadwerkelijk onderdeel te laten uitmaken van onze
sturingscyclus PDCA, zijn wij in 2018 voornemens om:
¡ De checks gedurende het jaar uit te voeren in plaats van aan het einde van het jaar;
¡ Aan de hand van de controlebevindingen de fout(en) te herstellen (korte termijn) en eventueel ook

direct bij te sturen (lange(re) termijn).

4.2 lnterne controle en processen
ln 2018 zetten we de weg voort die wij in2017 hebben ingezet voor wat betreft het actualiseren van de
processen en het beleggen van de verantwoordelijkheden op de juiste plek. Voor 201-8 zullen de
volgende processen worden geactualiseerd en aan een proceseigenaar worden toegewezen:
o Fiscaliteit: VPB; proberen horizontaal toezicht te verkrijgen; proceseigenaar afdelingshoofd

Financiën & Control ) L. Coninx;
o Grondexploitaties: proceseigenaar afdelingshoofd R&E ) E. Eggen
¡ Lonen & Salarissen: proceseigenaar afdelingshoofd PPS ) T. Weekers
r Jeugd: proceseigenaar afdelingshoofd OCSW ) F. v. Beeck
o WMO: proceseigenaar afdelingshoofd OCSW ) f. v. Beeck
r lnformatie & digitale veiligheid: proceseigenaar afdelingshoofd D&l: G. v.d. Hoeven

Naast de actualisatie van processen zal tevens aandacht worden geschonken aan de aansluiting bij het
processenhuis. De informatie zoals die is opgehaald binnen de afdeling Financiën & Control bij de
interne controlewerkzaamheden moet aansluiten met de informatie in het processenhuis. De ambitie
is om daarna steeds meer toe te werken naar een situatie waarbij de processen ook de risico's en de
daarbij behorende interne controlemaatregelen bevatten.

4.3 Positionering interne controle
ln 2018 wordt de discussie over rollen en verantwoordelijkheden gevoerd. Onderdeel daarvan is de rol
van de concerncontroller versus de controletaak binnen de afdeling Financiën & Control en de
gedecentraliseerde controlfuncties binnen de vakafdelingen. Het doel van de interne controle is om de
organisatie op een hoger kwaliteitsniveau te krijgen. Met dit doel voor ogen moet de interne controle

7



de juiste positie krijgen binnen de organisatie. Deze match is op dit moment nog onvoldoende gemaakt.

Voor 2OL8 staan minimaal de volgende act¡vite¡ten in dit kader op de rol. Te noemen zijn onder meer:
- ñ--:!:^-^-:-- L..^:^^-^^^-+-^l L:-^^- /'.\¡/-Cf 

^/.t ru5lLlul lgl lllB uu5llle55LUllLl vl vlllllEl l\J\-Jvv,

o Herinrichting afdeling Financiën & Control;
o Verdere professionalisering interne controle (onder advies Deloitte);

n nisatie

niet in control komen. Hiermee kan o.m. de concerncontroller zijn rol als adviseur van directie en

bestuur onvr.¡ldoende inttemen.

Om het controleplan juist gepositioneerd te krijgen wordt dit plan vooralsnog na vaststelling via

individuele gesprekken met de afdelingshoofden besproken. ln deze gesprekken worden nut en

noodzaak omtrent de uitvoering van de controles en de verantwoordelijkheden vanuit de afdeling

Financiën & Control en de lijnafdelingen aan de orde gesteld. Deze gesprekken worden geïnitieerd door
de aan de afdeling verbonden financicel adviseur, de concerncontroller en een extern controller
(Deloitte).

De voortgang van de controles vormt vast onderwerp van gesprek tijdens de reguliere overleggen

tussen de financieel adviseurs en de afdelingshoofden en kwartaalgesprekken tussen afdelingshoofden

en directie.

5. Te controleren processen 201,8
Bij de inrichting van de controleplanning is zoveel mogelijk rekening gehouden met:

1". De algemeen voor een gemeente meest significante processen (volgens opgave accountant) (zie

paragraaf 5.1-);

2. De gemeentelijke risicoanalyse zoals deze voor ligt uit de periode augustus 2017 (zie bijlagen 2 en

3);

3. De resultaten uit de interim- en de jaarrekeningcontroles uit eerdere jaren zoals deze zijn

uitgevoerd door de accountant (Managementletter en Rapport van Bevindingen);

4. De resultaten uit de interne controles en - audits zoals deze zijn uitgevoerd door de gemeente;

5. Overige relevante ontwikkelingen die van invloed zijn op de getrouwheid van de informatiever-

strekking en de rechtmatigheid van beheershandelingen.

5.1 Significante processen

Kijkend naar het werkveld van een gemeente worden in doorsnee de volgende processen in de

accountantscontrole betrokken. Per proces is aangegeven in welke mate er binnen de gemeente Weert
sprake is van risico's binnen de betreffende processen. Deze categorisering is meegenomen in de

samenstelling van de controleplanning (bijlage 1). ln de tabel is tevens aangegeven welke vakafdeling

binnen onze organisatie voor het betreffende proces verantwoordelijk is en welke omvang het proces

bin nen de orga nisatie vertegenwoordigt.

Nr Processen Risico

gemeente

Weert

Verantwoor-

deh¡ke

Vakafdeling

Bedragen

x € 1.000

Bron bedrag lV3 Begroting-O

2018 (taakvelden enlof
categorieën) mits anders

vermeld

1,. Grondexploitatie R&E €42.148 a Boekwaarde BIE in

gecontroleerde

iaarrekening 201-6

2. I nkopen

aanbcstcdi ngcn

en Financiën €37.325 a Categorie 2.1-. minus
VPB (taakveld 0.9),

Catesorie 3.2.a
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o

a

a

Categorie 3.3.

Categorie 3.5.1.

e 3.8
3. enAdministratie

vastlegging
Financiën Algemeen proces ¡ N.v.t.

4. Lonen en salarissen PPS € 26.990 Categor¡e L.L.a

5 Beheersing van

verbonden partijen en

FVA

Financiën Paragraaf

verbonden
partiien

a Paragraaf verbonden
partijen begroting.
Vervolgens bijdragen
controleren.

6. Sociale zaken: WMO,
jeugdzorg,

participatiewet

ocsw € 49.431 categorie 3.4.1..

categorie 4.1.1..

categorie 4.3.L.T/m
4.4.9 alleen taakveld 6

7 Voorzieningen Financiën € 28.645 a Gecontroleerde

iaarrekenins 20L6
8 lnvesteri ngen

afschrijvingen

& Financiën lnvesteringen

MVA: € 21.488

Afschrijvingen

MVA: € 6.885

Gecontroleerde
jaarrekening 2016.

a

9. Subsidieverlening ocSw € 7.181 Categorie 4.2.a

10 lnformatie en digitale
veiligheid

D&r Algemeen proces . N.v.t.

11. Fiscalite¡t Financiën VPB en BTW,

diverse standen

en transacties.

N.v.t.

12. Verh uuropbrengsten R&E €2.488 Categorie 3.6.a

13 Algemene uitkering L Financiën €75.425 a Taakveld algemene
uitkering, categor¡e
4.3.1,.

1,4 Belastingen en heffingen L Financiën €22.279 Taakveld 0.61 OZB

woningen en0.62OZB
niet-woningen,
categorie 2.2.L.

Taakveld 0.64 belasting
overig, categorie 2.2.L.

en 2.2.2.

Taakveld 3.3.

Bedrijvenloket en -
regelingen, categorie
2.2.1.

Taakveld 3.4.

economische promotie,
categor¡e 2.2.1.

Taakveld 7.3. Atual,

categorie 3.7.

Taakveld 7.2. Riolering,

categorie 2.2.1. en
2.2.2.

a

a

a

a

15 Pa rkeeropbrengsten L OG €2.799 a Taakveld 0.63
Pa rkeerbel asti ngen,

categorie 3.7.
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16. Omgevingsvergu nn ingen L OG €L.243 ¡ Taakveld 8.3. Wonen en

Bouwe e 3.7

Hooc

L Laas

Midden

ln de volgende paragraaf wordt een toelichting gegeven op de achtergrond bij de in de controleplanning
(welke als bijlage L bij onderliggend document is gepresenteerd) opgenomen processen.

Taakveld 0.2.

Burgerzaken, categorie
3.7.

L D&t € 819I7 Leges burgerzaken

(secretarieleges)
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5.2 Toelichting op te controleren processen

Hieronder worden de processen van hoog naar laag risico nader toegelicht.

5.2.1, Grondexploitatie; Risico Hoog; € 42:,48.000
Exploitatie van bouwgrond gaat per definitie gepaard met risico's. Volgens de risicoanalyse kunnen dit
financiële, juridische risico's zijn en misbruik en oneigenlijk gebruik. Uit dien hoofde vormen de
grondexploitaties een vast onderdeel van de controleplanning. Het betreft een integrale controle over
de aan- en verkopen van gronden. De controle vindt 2 keren per jaar plaats; zie controleplanning.

5.2.2 lnkoop/aanbestedingen; Risico Hoog; € 37.325.000
Ondanks dat de gemeente op dit gebied al stappen heeft gemaakt, tonen de bevindingen uit onze
interne controles en de accountantscontroles, gericht op inkoop en aanbesteding aan dat er nog steeds
verhoogde aandacht moet zijn voor de borging van aantoonbare rechtmatigheid op dit gebied en
contractbeheer. Tijdens de controle op de naleving van de Europese aanbestedingsrichtlijnen zijn
onrechtmatigheden geconstateerd. Een groot deel van deze onrechtmatigheden kent een oorsprong
in het verleden.

Voor de interne controles in 2018 zijn alle inkopen en aanbestedingen groter dan € 1O.OOO,- onderwerp
van onderzoek. Het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid wordt uitgesloten van accountants-
controle. Uitsluiting van (fouten en onzekerheden van) Europese aanbestedingen is wettelijk niet
mogelijk. Deze zijn altijd onderwerp van onderzoek. Het betreft een maandelijkse controle middels een
spendanalyse. Ook worden er inhaalslagen gepleegd op de contracten die over de Europese
aanbestedingsgrens heen gaan.

5.2.3 Administratie en vastlegging; Risico Hoog; Algemeen proces

Er is sprake van een nieuwe versie van Coda per 1-1-201-6 en wordt er gewerkt aan een herinrichting
van het financiële pakket. Het voornemen is om in 2018 de e-facturatie in te richten en in 201-9 de vaste
activa module in Coda in te richten. ln20t7 is aandacht besteed aan het stambestand crediteuren. De

inrichting van de juiste verwerking van de BTW in de administratie wordt in 2018 afgerond. Op de
beheersing dienen controles te worden uitgevoerd. Ook dient onder dit thema aandacht te zijn voor
facturering en bijbehorende prestaties. Tenslotte is er aandacht voor de controle op betaallijsten.

5.2.4 Lonen en salarissen; Risico Hoog; € 26.990.000
De personeelskosten en de kosten voor inhuur liggen al een tijdje onder het vergrootglas. Mede gelet
op de financiële omvang van de processen hieromtrent worden deze meegenomen in de controles.

Tot op heden ontbreekt functiescheiding tussen de salarisadministratie en de personeelsadministratie.
Hierdoor bestaat het ris¡co dat salarismutaties onrechtmatig worden verwerkt of dat onjuiste of
onvolledige salarismutaties niet of niet tijdig worden vastgesteld. Dit kan leiden tot onrechtmatige of
onjuiste betalingen. Via controles wordt vastgesteld in hoeverre deze risico's zich voordoen en
onjuistheden voorkomen of hersteld kunnen worden.

5.2.5 Beheerslng van verbonden partijen; Risico Midden; paragraaf Verbonden partijen

Vooralsnog wordt voor deze controle volstaan met de accountantsverklaringen van de verbonden
partijen (w.o. BsGW). De gemeente dient het beheer en controle ten aanzien van de verbonden partijen
echter zodanig vorm te geven dat zij "in control" is over de verbonden partijen. Daarbij speelt het
toezien op afgesproken prestatielevering een rol maar ook op het voeren van een deugdelijke
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bedrijfsvoering. Het voornemen is om in 2019 op uniforme wijze de afspraken en prestaties van de

verbonden partijen in beeld te brengen (concerncontrol).

5.2.6 Sociale zaken; Risico Midden; € 49.431_.000

Hicrondcr vallen WMO, jeugdzorg en particlpatie. Door de grote veranderingen als gevolg van de

decentralisaties lopen wij als gemeente en dc zorgaanbicdcrs hct risico dat niet kan worden voldaan

aa n de rechtmatigheidseisen.

Onze doelstelling is dat wij de verantwoordelijkheid nemen voor een getrouwe en rechtmatige

verantwoording van de lasten in het Sociale Domein door beheersmaatregelen in onze processen op te
nemen die de getrouwheid en rechtmatigheid borgen.

Voor de vaststelling van de getrouwheid (inclusief prestatielevering) en de rechtmatigheid van de PGB-

bestedingen en kosten voor jeugdzorg worden (voor zover mogelijk) (interne) controlesl uitgevoerd om

voor de jaarrekening de onzekerheden zoveel mogelijk weg te nemen. Zolang de transitie- en
,---tmnsfer+natiefases-lopen-is er-mede€e|eteÈhet,finaneiëJe-Uel¿ng,rn-navolging-van 20l7.voldoende-

reden om deze processen volledig op te nemen in het plan voor 2018.

5.2.7 Voorzieningen; Risico Midden; € 28.645.000

ls het uitvoeren van zichtbare controles (vanuit het management en de directie) op het

schattingselement in de voorzieningen inmiddels binnen onze gemeente geborgd? Het gaat hierbij om

de voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's en egalisatievoorzieningen. Uit de vastlegging

dient expliciet te blijken welke veronderstellingen en schattingen ten grondslag liggen aan die

voorzieningen en dat dit zichtbaar is gechallenged en besproken is op het juiste niveau in de organisatie.

De voorziening Riolering dient daarbij als de grootste voorziening en is van (kwantitatief) materiele

omvang. Daarbij is rekening te houden met de notitie "Riolering" van de commissie BBV, waardoor de

voorziening kwalificeert als een artikel 44, lid 2 voorziening. Dit artikel bepaalt dat er inzicht wordt
gegeven in de totstandkoming van het resultaat op het product Riolering en het vereiste onderscheid

naar grr.roL onderhoud en vervangingsinvesteringen.

5.2.8 lnvesteringen en afschrijvingen; Risico Midden; lnvesteringen € 21.488.000

afçchriivinpen € 6.885.000 liaarrekenins 2016)
'J'"'O*'

Gelet op de financiële omvang en bijbehorende materialiteit wordt dit proces in 2018 meegenomen in

de controles.

5.2.9 Subsidieverlening; Risico Midden; € 7.181.000

Gelet op de financiële omvang wordt ook dit proces in 2018 meegenomen in de controles.

1 ln het kader van de interim controle 2017 vlndt afstemming plaats met Deloitte over het Sociaal Domein, waaronder de PGB-bestedingen.

Er wordt onderzocht welke aanvullende interne controlemaatregelen mogelijk zijn op het gebied van getrouwheid (prestatielevering) en

rechtmatigheid. Hierbij zal zoveel mogelijk worden aangesloten bij het reguliere proces zonder extra belasting voor de cliënt. Daarnaast is de

verwachting dat de rechtmatigheid van de betalingen bij de SVB in 20L7 hoger zal ¿ijn.
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5.2.I0 lnformatie- en digitale veiligheid; Risico Midden; Algemeen proces

lnformatieveiligheid
Ensia helpt gemeenten in één keer slim verantwoording af te leggen over informatieveiligheid geba-
seerd op de BIG (Baseline lnformatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten). De verantwoordingssyste-
matiek over de Basisregistratie Personen (BRP), Paspoortuitvoeringsregeling (PUN), Digitale
personenidentificatie (DigiD), Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie
Grootschalige topografie (BGT) en de Structuur uitvoeringsorganisatie Werk en lnkomen (SUWInet)
is/wordt samengevoegd en gestroomlijnd. Deze wijze van verantwoorden is voor het eerst van
toepassing over het jaar 20172.1n hoeverre is de organisatie in staat om tijdig verantwoording af te
leggen aan de gemeenteraad?

Digitale veiligheid
Cyber is een onlosmakelijk onderdeel geworden van onze samenleving. Als cyberrisico's zich voordoen,
kunnen deze een (significante) impact hebben op de financiële systemen, uitspraken over de interne
beheersing en ook de jaarrekeningcontrole. Ook onze gemeente heeft waardevolle informatie te
verliezen of kan ernstige schade lijden als de lT-infrastructuur (tijdelijk) niet meer beschikbaar is. ln
hoeverre beheersen wij onze digitale veiligheid en zijn wij in staat daarmee samenhangende
bedrijfsrisico's te onderkennen en het belang ervan in te schatten?

5.2.11, Fiscaliteit; Risico Midden; VPB en BTW diverse standen en transacties
Hieronder vallen vennootschapsbelasting (vpb), omzetbelasting (btw) en loonheffingen. Gemeenten
moeten sinds l- januari 2016 vpb betalen voor activiteiten die gelden als'het drijven van een
onderneming'. Onze gemeente heeft in 2016 de gevolgen van de vpb-plicht geïnventariseerd en voor
zo ver mogelijk in haar administratie verwerkt. Ten aanzien van vennootschapsbelastingplicht inzake de
grondexploitatie bestaat nog geen duidelijkheid. Dossiervorming, het onderbouwen van standpunten
en een geborgd beoordelings- en aangifteproces ziln belangrijke aandachtsgebieden bij de
implementatie van de vpb-plicht. Het is zaak dat wij deze elementen beheersen om boetes en
nabetalingen te voorkomen.

ln 2017 zijn de jaren 201,1, tot en met 201-5 inzake de fiscale btw en btw-compensatie afgewikkeld met
de Belastingdienst en zijn definitieve aanslagen opgelegd. Voor de jaren 201-6 en verder moeten nog
enkele inrichtings- en verantwoordingspunten worden opgelost. Bij aanpassingen in wet- en regelgeving
of bij lopende procedures zal de gemeente tijdig voorbereidingen treffen.

De gemeente is in gesprek met de Belastingdienst om horizontaal toezicht te verkrijgen. Om hiervoor in
aanmerking te komen, moeten de processen op voldoende niveau zijn. De belastingdienst zal voor de
verlening van horizontaal toezicht eerst uitgebreide controles verrichten. De gemeente heeft daarbij
een inspanningsverplichting tot het op orde brengen en borgen van fiscale risicobeheersing op het
gebied van de vpb, btw en loonheffingen. Omdat op het gebied van de loonheffingen nog weinig interne
controle heeft plaatsgevonden, krijgt dit onderwerp in 201-8 en verder verhoogde aandacht.

5.2.12 Verh uu ropbrengsten; Risico Midden; € 2.488.000
Het betreft hier de verantwoording over de rechtmatigheid en volledigheid van de verhuuropbrengsten.
Deze processen worden geheel gegevensgericht gecontroleerd. Dit heeft met name te maken met de
aard en de omvang in aantallen transacties van deze processen. Het proces verhuuropbrengsten kan
worden gesplitst in een tweetal onderdelen, te weten de vaste verhuren van vastgoed en de (losse)

verhuren van met name sportaccommodaties.

2 
Het gemeentebestuur zal hierover uiterlijk 15 juli 201.8 verantwoording afleggen aan de gemeenteraad. De scope van de verplicht gestelde

lT-audit in 2oI7 omvat DigiD en SUWlnet en zal in de komende jaren tot het volledig domein van de informatiebeveiliging worden uitgebreid.

l3



Voor het vastgoed zijn in een cloudbased systeem alle verhuurcontracten en relevante informatie van
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van vastgoed een standenregister aansluitend met het grootboek en de staat van materiële vaste activa

maandel¡jks wordt bijgehouden. Dit zal de interne controle vereenvoudigen en versterken.

controlewerkzaamheden verricht op het nu nog bestaande gebrek aan functiescheiding bij de verhuur

va n sportaccommodaties.

5.2.13 Algemene uitkering; Risico Laag; €75.425.000

Onze gemeente ontvangt ieder jaar geld uit het gemeentefonds om (een deel) van de uitgaven te
financieren. We bepalen vervolgens zelf waar we dit geld aan besteden. Het Rijk informeert ons jaarlijks

in de mei- en septembercirculaires over de groei van het gemeentefonds. Bij dit thema wordt een

gegevensgerichte controle uitgevoerd (aansluiting met circulaires). De controle richt zich op de bepaling

van de juistheid en volledigheid van de indicatoren waarop de algemene uitker¡ng wordt bepaald.

5.2.1.4 Belastingen en heffingen; Risico Laag; €22.219.O00

Hieronder vallen OZB, Rioolheffing, afvalstoffenheffing, reinigingsrechten, hondenbelasting,

toeristenbelasting, BIZ-bijdrage, parkeerbelasting. De belangrijkste belastinginkomsten bij gemeenten

zijn de OZB en rioolrechten.

5.2.15 Parkeeropbrengsten; Risico Laag; € 2.799.000

Het betreft de onderbouwing van de volledigheid van de parkeerinkomsten en controles op tarieven. ln

2015 heeft de overgang plaatsgevonden naar het digitale parkeren. ln 2017 is het proces van het

verwerken van alle opbrengstenstromen herschreven. Naar verwachting komt er begin 201-8 een

voorstel voor B&W om de processen en lnterne controle daarop vastte leggen. Hier is ook aandacht

besteed aan het immer kwetsbare proces en de interne controle op het kasgeld.

5.2.1,6 Omgevingsvergunningen; Risico Laag; € 1.243.000

Er vindt een controle op de ingevoerde tarieven SBA cf. de tarieventabel plaats. Daarnaast vindt een

aansluiting plaats tussen het registratiesysteem SBA en de financiële administratie. Tenslotte vind een

finale check plaats op de juistheid van de berekende leges conform besluit.

5.2.I7 Leges Burgerzaken; Risico Laag; € 819.000

Er vindt een controle op de ingevoerde tarieven G-Kas cf. de tarieventabel plaats. Daarnaast vindt per

halfjaar een aansluiting plaats tussen G-Kas en Coda.

Voor alle te controleren processen wordt verwezen naar bijlage 1 waarin een detailplanning is

opgenomen.

5.3Tarievenbeheer
ln de controleplanning is een aantal processen opgenomen, waarde controle op ingevoerde tarieven

onderdeel van uit maakt. Deze controles zijn allemaal in de maand januari gepland, aangezien de
juistheid van onder meer heffingen en leges afhankelijk is van de in de systemen ingebrachte tarieven.

Het verdient de voorkeur om deze controles gezamenlijk in één keer onder de paraplu: "Tarievenbe-

heer" uit te voeren.
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5,4 Deelwaarnemingen
Op basis van realisatie / begroting en de intern gehanteerde materialiteitsgrens wordt het aantal
deelwaarnemingen bepaald per deelgebied. Dit gebeurd voorafgaande aan de uitvoering van de interne
controle. Bij de keuze voor dossiers worden in eerste instantie de grootste posten in omvang in de
selectie betrokken. Daarna wordt een aselecte steekproef dan wel een kritische deelwaarneming
uitgevoerd.

6. U itvoering verbijzonderde controle3
De uitvoering van de interne of verbijzonderde controle kent de navolgende onderdelen

6. L l nformeren functionele afdeling
Voorafgaande aan de daadwerkelijke uitvoering van een interne controle, wordt de proceseigenaar
(hoofd van de functionele afdeling) tijdig door de uitvoerder van de controle geïnformeerd over de
inhoud van de controle-aanpak en planning van de werkzaamheden. Tevens worden afspraken gemaakt
wie het aanspreekpunt is binnen de functionele organisatie en wat er vooraf gedaan kan worden om de
controle zo efficiënt mogelijk u¡t te voeren. Het afdelingshoofd heeft de mogelijkheid aanvullende
toetsingsvragen in de controle-aanpak op te laten nemen wanneer deze relevant zijn voor zijn
bed rijfsvoering.

6.2 Uitvoering van de verbijzonderde controle
De uitvoering van de verbijzonderde controle is gericht op het verkrijgen van inzicht in de opzet, bestaan
en de werking van de administratieve organisatie en de mogelijke risico's. Op basis van dit inzicht kan
een oordeel worden gegeven of het proces voldoende waarborgen biedt ten aanzien van getrouwheid
en rechtmatigheid. lndien de administrat¡eve organisatie (nog) onvoldoende waarborgen biedt voor
bijvoorbeeld de borging op volledigheid van inkomsten, betekent dit niet automatisch dat de interne
controle wordt uitgebreid. ln dit soort situaties wordt in het controleverslag een aanbeveling gedaan op
welke wijze de functionele afdeling deze omissie kan verhelpen.

6.3 Rapporteren van bevindingen, formuleren van aanbevelingen en verbeterpunten
De bevindingen van de verbijzonderde controle worden inclusief een PROA-analyse (PROA: Probleem,
Risico, Oorzaak, Aanbeveling) opgenomen in een controleverslag per proces. Deze analyse zorgt ervoor
dat:
t. het juiste probleem wordt benoemd;
2. risico's behorende bij het probleem in beeld worden gebracht (link: risicoanalyse);
3. naar alle relevante (en niet enkel de meest voor de hand liggende) oorzaken wordt gekeken;
4. de bijsturingsacties aansluiten bij de benoemde oorzaken; en
5. de mogelijkheid ontstaat om te toetsen of de acties het daadwerkelijke probleem hebben opgelost.

De constatering van het probleem en het benoemen van de bijbehorende risico's behoort daarbij tot
de werkzaamheden van de controlleÉ. Oorzaken en aanbevelingen (acties) worden door de controller
in de 2" of de 3" lijn gezamenlijk met het verantwoordelijk afdelingshoofd ingevuld. Voor de 2" lijn is het
afdelingshoofd uiteindelijk verantwoordelijk voor het produceren van het controleverslag; voor de 3"

3 Disclaimer: ln dit plan is sprake van een aantal rollen, taken en verantwoordelijkheden die zijn gebaseerd op het nieuwe lC

kader zoals dat in de periode 2OI7/2018 wordt geïntroduceerd. Deels zijn deze nieuw voor de gemeente Weert. De

uiteindelijke uitvoering van de controles conform de beschreven rollen, taken en verantwoordelijkheden is afhankelijk van de
beschikbare controlecapaciteit.
a Voor controles in de 2" lijn is dit de controller in de lijn; voor verbijzonderde controles of 3" lijn controles is dit de medewerker
interne controle bij Financiên of de concerncontroller.
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lijn ofwel de verbijzonderde controle is dit het hoofd Financiën. ln relatie tot de sturingscyclus kunnen

de risico's vanuit de PROA eventueel worden overgenomen in de risicoanalyse en de acties in het

'a",,lf¡Ìa^n' rarzirÞ'+ ñ¡rrmaa ic mnnitnrino rran hoirlo acnÂatên oahnrodI çJutLgLÇt tvvLr 4rwr

Tot slot wordt in ieder controleverslag een oordeel opgenomen of de bestaande administratieve

organisatie, op basis van de constateringen, wel of niet voldoende waarborgen biedt om de rechtmatige

uitvoering te borgen. Ofschoon de inhoud van het controleverslag niet meer nieuw is voor het

betreffende afdelingshoofd, wordt deze het definitieve verslag uiteindelijk aangeboden. Het betreffen-

de afdelingshoofd geeft (in geval van controles in de 2" lijn) in het CMT een terugkoppeling van de

bevindingen op hoofdlijnen. lndien van toepassing wordt (t.b.v. de verbijzonderde controles / 3" lijn)na

afronding van de controlewerkzaamheden een samenvattend verslag samengesteld voor het DT en

college.

6,4 Bespreken bevindingen en verbeterpunten met fL¡nctionele afcleling

Het is uitermate van belang te benadrukken dat met de proceseigenaar en/of functionele afdeling

--ffdelingshoofdfwoøt-a+Sest€md of- de-geeonstateerde-bevindingen-jttisHijn-verwoord-Vermeden-
moet worden dat in het vervolgproces nog gediscussieerd wordt over het waarheidsgehalte van de

opmerkingen. Veelal zal binnen de afdeling nog een terugkoppeling plaatsvinden over de gemaakte

opmerkingen. Deze afstemming met de proceseigenaar vindt door de controller plaats.

Na afstemming met het afdelingshoofd wordt de rapportage van de controle doorgestuurd naar het

directieteam. De leden van het directieteam gebruiken de inhoud van deze rapportages bij de kwartaal

overleggen met de afdelingshoofden.

7. Bijsturing
ln veel gevallen is reparatie niet meer mogelijk. Dit geldt bijvoorbeeld in gevallen wanneer de gemeente

is afgeweken van de in de verordening opgenomen procedures van inmiddels afgesloten projecten.

lndien echter voldoende en tijdig wordt gecontroleerd kan achteraf wel nog bijsturing plaatsvinden.

Daarnaast kan tijdige bijsturing voorkomen dat fouten ontstaan in de rest van het jaar. Het al of niet
'repareren' en/of opvolgen van benoemde bijsturingsmaatregelen is een aangelegenheid van de

fu nctionele organisatie. Het afdeli ngshoofd is hiervoor verantwoordelijk.
Bij een volgende controle op het betreffende thema zal in de voorbereiding op de controle allereerst
worden vastgesteld of bijsturing daadwerkelijk heeft plaatsgevonden en wat het effect hiervan is

geweest. Ook hiervan wordt melding gemaakt in het controleverslag.

8. Planning werkwijze
De planning van de werkzaamheden is opgenomen in bijgevoegd schema (bijlage 1). Bij het uitvoeren
van de controles zal de onderstaande werkwijze worden gehanteerd.

Act¡e Door

1. Op basis van de risicoanalyse (afkomstig uit het Risico Overzicht

Weert), interne- en externe controlebevindingen, mogelijke

andere omgevingsfactoren en in afstemming met de accountant

bepalen van de te controleren processen (onderdeel controle

olan 2018)

Concerncontroller i.s.m. Coördinator lC (Financiën)

2. Opstellen van controleprotocollen (checklists) op basis van het

toetsingskader

Coördinator lC (Financiën)

3. Het uitvoeren van de interne controle ln samenwerking tussen functionele afdeling en

coördinator/medewerker interne controle
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a) Voorbereiding op lC incl. analyse bestaande situatie (o.a.

vaststellen wat er met de bevindingen van de vorige

controle is gedaan)

b) lnformeren functionele afdeling over opzet en inhoud

interne controle;

c) Uitvoeren van interne controles door middel van

beoordeling opzet en werking processen

(Financiën) en medewerker juridische kwaliteitszorg

tot stand te brengen

4. Rapporteren van bevindingen, formuleren van aanbevelingen

en verbeterpunten (inclusief PROA);

a. daadwerkelijkprobleembenoemen

b. risico's benoemen

c. oorzaakanalyseopstellen

d, aanbevelingenopstellen

e. check op oplossen probleem (a)

ln samenwerking tussen functionele afdeling en

medewerker interne controle (Financiën)

5. Bespreken bevindingen, oorzaken en verbeterpunten met

functionele afdeling

ln samenwerking tussen functionele afdeling en

medewerker interne controle (Financiën)

6. lndien mogelijk 'reparatie'

geconstateerde'fouten'
van en/of bijsturing op Functionele afdeling

7. Plan van aanpak wijzigen opzet administratieve organisat¡e,

¡mplementatie wijzigingen

Functionele afdeling

8. Toetsing reparatie en werking gewijzigde opzet administratieve

organisatie

Concerncontrol ler/

kwaliteitszorg

medewerker juridische

9. Toetsing effect van bijsturing bij volgende controle Medewerker interne controle (Financiën)
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Bijlage 2: Risico-overzicht - conform Begroting 2018 | augustus2OIT
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Bijlage 3: Risico-overzicht - op basis van financiöle impact en risicoscore I august
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