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Geachte leden van het college,

Wij hebben conform onze opdracht, als onderdåel van de controle van de jaarrekening 2018, de interim-controle
voor de gemeente Weert uitgevoerd, Deze controle is primair gericht op dè analyse eñ evaluatie van de interne-
beheersingsomgeving en de daarin opgenomen maatregelen van interne controle. In deze boardletter zijn onze
belangrijkste bevindingen en aanbevelingen teq zake opgenomen. Tevens heeft deze controle als doelsrelling om de
aandachtspunten voor de jaarrekening 2018 te signaleren en onder uw aandacht te brengen. Een volledig overzicht van
onze bevindingen treft u aan in de managementletter 2018, de dato 6 februari 2019.

Volledigheidshalve merken wij op dat onze anaiyse en evaluatie is uitgevoerd in het kader van de door de gemeenteraad
verstreKe opdracht tot controle van de jaarrelcening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de
accountant toegepaste oordeelsvorming, met ir¡begrip 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 neemt de
accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant ¡s voor het opmaken en het getrouwe beeld van de
jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van de baten, lasten en balansmutaties, gericht op het opzetten van
controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. De risico-inschattingen hebben niet tot doel een oordeel
tot uitdrukking te brengen over de opzet, het hestaan, de effectiviteit en de efficiency van de interne beheersing als
geheel, en bestrijken daarom niet noodzakelijkerwijs alle in de interne organisatie vervatte:ekortkomingen.

De bevindingen en aanbevelingen kunnen worden gelezen als constructieve aanwijzingen voor het college, als onderdeel
van het continue proces van het veranderen en verbeteren van de beheersing van de bedrijrsvoering en de kwaliteit van
de jaarrekening.

Graag lichten wij deze rapportage en onze ngen en aanllevelingen nader aan u toe

Hoogachtend,

Aan college van burgemeester
en uders van de
gem Weert
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Bestuu rlijke samenvatting
Onze hoofdboodschap aan de gemeente Weert
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I Interne beheersing en bevindingen

Als onderdeel van de interim-controle 2018 zijn
door ons de relevante financiële processen met
betrekking tot de jaarrekening in kaart gebracht.
Onze relevante bevindingen met betrekking tot
deze processen delen wij met u middels deze
boardletter. Onze overall conclusie is dat in de
interne beheersing van uw gemeente een aantal
verbeteringen mogelijk is, die wij in deze
boardletter voor u hebben opgesomd, voor zover
deze de accountantscontrole raken. Tegelijkertijd
merken wij ook op dat de gemeente met verbeter-
maatregelen bezig is, om te komen tot een meer
toereikende interne beheersing van de processen.
Dit blijkt ook uit de volgende paragraaf. Wij onder-
schrijven het belang hiervan voor het komen tot
een verbeterde interne beheersing van uw
gemeente.

De belangrijkste bevindingen en aanbevelingen zijn
wat ons betreft:

Aanbestedingen: draag zorg voor een
preventieve beheersingsmaatregel d¡e toeziet op
de naleving van de aanbestedingsregels en die
het risico van het bewust dan wel onbewust niet
naleven van de aanbestedingsregels mitigeert.

Grondexploitatie: blijvende aandacht voor de
ontwikkelingen in de markt alsook voor de POC-
methode.

Lonen en salarissen: draag zorg voor voldoende
controletechnische functiescheiding tussen de
salarisadministratie en de personeels-
administratie.

. Verhuuropbrensten: neem preventieve
controlemaatregelen, gericht op de volledigheid
van de verhuuropbrengsten, en zorg voor
voldoende controletechnische functiescheiding in
het proces rondom het opstellen en goedkeuren
van huurcontracten.

. Omgevingsvergunningen: wij hebben
vastgesteld dat er géén sprake is van een
adequate functiescheiding binnen het proces
van omgevingsvergunningen, gericht op de
volledigheid van de baten.

Deze bevindingen verdienen naar onze mening de
hoogste prioriteit.

2 Opvolging eerdere aanbevelingen

De boardletter 20!7 en eerdere rapportages
bevatten diverse aanbevelingen. Tijdens de
interim-controle is de follow-up van deze adviezen
inzichtelijk gemaakt. Wij merken op dat de
gemeente bezig is opvolging te geven aan diverse
opmerkingen vanuit onze eerdere rapportages, Een
aantal is zelfs al volledig opgelost. Samenvattend
betreft het de volgende zaken.

Opgelost zijn bevindingen met betrekking tot:
. Sociale zaken; de betalingen worden zichtbaar

gecontroleerd en bewaard op de afdeling.
. Inhuur derden: de gemeente heeft een

registratiesysteem aangeschaft om inzicht te
krijgen in de inhuur van derden.

. Parkeeropbrengsten: de gemeente heeft
controles ingevoerd die zijn gericht op de
volledigheid, en heeft deze zichtbaar vastgelegd
voor 2018,

Gedeeltelijk opgelost zijn bevindingen met
betrekking tot:
. Volledigheid verhuuropbrengsten:

controletechnische functiescheiding en
volledigheidscontroles,

. Functievermenging personeels- en salaris-
administratie: de gemeente is bezig deze
functievermenging te mitigeren en aan te
passen.

. Zichtbare opvolging invoering afschrijvingen:
tijdens de jaarrekeningcontrole 2017 is deze
controle uitgevoerd, U heeft aangegeven dit
voor de jaarrekeningcontrole 2018 wederom te
zullen uitvoeren en per kwartaal de afschrij-
vingslasten te boeken, Daarnaast bekijkt u de
mogelijkheden voor het voeren van een
subadministratie.

. Wmo: de gemeente heeft het proces aangepast
door de prestatielevering zichtbaar vast te
leggen. Vanaf het laatste kwartaal 2018 wordt
deze controle ook zichtbaar getoetst.

Niet opgelost is de bevinding ten aanzien van het
niet actueel houden van een contractenregister.
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Nog te beoordelen
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Follow-up aanbevelingen 2017
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Be indingen en adviezen
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te komen tot een soepel ningtraject.

Wij adviseren u periodieke ra op te maken over de bevindingen van de IC

Aandachtspunt hierbij is het van de geïdentificeerde beheersingsmaatregelen uit de
processen rnet de werklijsten

Het verdient aanbeveling om

e worden gebruikt voor de IC

aanzien van alle posten de verbijzonderde interne controle
binnen de gemeente te laten u door één gremium: de VlC-functionaris

beheersingsmaatregel die toeziet op de naleving van de
risico op het bewust dan wel onbewust niet naleven van de
Dit kan bijvoorbeeld door systeemtechnisch zorg te dragen voor
het inkoopsysteem, om daarmee voldoende zekerheid te
en rechtmatig verloPen.

n het achterstallig onderhoud in kaart te brengen vóór de start

n uw vastgoedbezit en de waardering daarvan. Stel vast of het
wijze gepresenteerd is in uw jaarstukken vanuit de notitie

te nemen winsten en verwerk deze in de financiële
e zelf)

en van met name de grondexploitatie en de voorzieningen en
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De gemeente verricht voor de detailcontroles conform de notitie BADO van
te verkrijgen over deze populatie ten behoevemaart 2018, om daarmee ze

van de jaarrekening 2018.
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Onze bevindingen vanuit de interim-controle 2018 samengevat (2)
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Sociaal domein

Journal-entry testing en management
override

Frauderisicoanalyse

Functievermenging
omgevingsvergunningen

Tarieven inzake
omgevingsvergunningen cf. SBA

Functiescheiding sociale zaken

Voor Jeugd worden door de centrumgemeente Roermond alsmede door het CIG de meeste
werkzaamheden uitgevoerd, waarbij wij steunen op die werkzaamheden (afhankelijk van de
conclusies van de controlerend accountant van de gemeente Roermond). Uw gemeente verricht
daarnaast zelf ook werkzaamheden, in de vorm van een dossiercontrole bij het CJG, om
voldoende zekerheid te verkrijgen over de rechtmatige verstrekking van voorzieningen.

Wij adviseren u om het proces omtrent memoriaalboekingen te formaliseren, en memoriaal-
boekingen altijd te laten controleren door een onafhankelijke functionaris, alvorens deze
worden geregistreerd in CODA, Tevens adviseren wij u om deze controle zichtbaar vast te
leggen (bijvoorbeeld middels een paraaf die de resultante is van de uitgevoerde controle),

Wij vragen u om bij de actualisatie van de frauderisicoanalyse tevens de risico's met betrekking
tot IT, financiële verslaglegging en verhuuropbrengsten te verankeren in de frauderisicoanalyse

Wij hebben vastgesteld dat er géén sprake is van adequate functiescheiding binnen het proces
omgevingsvergunningen. Derhalve verzoeken wij u om de volledigheid van de opbrengsten
omgevingsvergunningen te waarborgen, en per jaareinde een aansluit¡ng te maken tussen de
aanvragen conform OLO en de verantwoorde opbrengsten in CODA.
Wij adviseren u een preventieve beheersingsmaatregel in te voeren die gericht is op een juiste
toets van de bouwsom die leidend is voor de volledigheid van de bouwleges.

Er wordt door de gemeente een controle verricht op de juistheid van de ingevoerde tarieven in
SBA, aan de hand van de door de raad vastgestelde tarieven. Wij adviseren u om deze controle
zichtbaar vast te leggen.

Er is binnen uw gemeente géén sprake van functiescheiding tussen het opstellen van de
conceptbeschikking en de controle van de rechtmatigheid van de toegekende voorziening door
een onafhankelijke functionaris. Hierdoor is sprake van een risico op het onrechtmatig
toekennen van uitkeringen.

De controle op de prestatielevering wordt zichtbaar in de interne controle meegenomen vanuit
het laatste kwartaal. Wij onderschrijven het belang hiervan en nemen kennis van deze
controlewerkzaamheden bij de jaarrekeningcontrole.

9
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Bevindingen en adviezen
G rondexploitatie

Voorraden

Wij hebben in het najaar van 2018 met u gesproken over de grondexploitaties en over de ontwikkelingen daarin. Daarbij hebben wij afspraken met ugemaaktover hetcontroletraject in hetvoorjaarvan 2019 en is besproken wanneerwelke werkzaamñeden worden uitgévoerd. Wi¡ÎeOben daarbij
afgesproken dat onze collega's van Deloitte Real Estate in week 14 met de controlewerkzaamheden starten. Doel is om deze werkiaamheden
afgerond te hebben in week 19. Deloitte Audit controleert de grondexploitatie eerder in het controletraject. Hierdoor zijn alle grondexploitaties
gecontroleerd voor de start van de jaarrekeningcontrole en kunnen wij daarmee de controleweken ontlasten.
Percentaoe of Comoletion-methode (POC-methode)

De commissie BBV heeft in maart 2018 een notitie over tussentijdse winstneming uitgevaardigd, waarin meer uitleg wordt verstrekt met betrekking
tot het gebruik van de POc-methode. Belangrijke pijlers zijn het voorzichtigheidsbeginsel en het realisatiebeginsel, die bij voorkeur zijn opgenomeñ in
de financiële verordening, Conform de huidige notitie kan het ook voorkomen dat de te veel genomen winst in het vededên kan leiden tot een
terugneming, als blijkt dat de eerste inschattingen niet in voldoende mate het voorzichtigheidsbeginsel hebben gevolgd. Tot slot is het een stellige
uitspraak dat de exploitatie afgesloten kan worden nadat alle kosten zijn gerealiseerd. Wij adviseren u, net zoalð vooigaand jaar, per jaareinde èen
analyse te maken van uw grondexploitaties in relatie tot de POC-methode, en hierbij actief de BBV-notities te betrekkèn.
De commissie BBV komt op korte termijn met een notitie over het eventueel terugnemen van winsten. Wij adviseren u hier kennis van te nemen
zodra deze beschikbaar komt en de notitie toe te passen op de gemeentelijke grondexploitaties, voor zover dit van toepassing is.

Wij hebben afspraken met u gemaakt over de verwerking van de tussentijdse winsten die in het verleden zijn verwerkt. Deze verwerkingswijze komt
tot uitdrukking in de jaarstukken 2018, en voldoet daarmee aan de vereisten die de commissie BBV hieraan stelt.
Niet in exploitatie oenomen oronden

De NIEGG's zijn sinds de notitie grondexploitatie van de commissie BBV in 2016 niet meer aanwezig bij de gemeente. In dezelfde notitie doet de
commissie de uitspraak dat de NIEGG's die zijn gewaardeerd onder de materiële vaste activa vóór 31 december 2019 gewaardeerd dienen te worden
conform de nieuwe bestemming. Wij vragen uw aandacht hiervoor, omdat deze termijn inmiddels bijna is verstreken.
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Bevindingen en adviezen
Verhuuropbrengsten

volledigheid verhuuropbrengsten vaste verhuur (managementletter zo16)

Wij adviseren u een beheersingsmaatregel te implementeren om de juistheid en volledigheid van de mutaties in de subadministratie voor de
verhuuropbrengsten te waarborgen. Tevens adviseren wij u om deze beheersingsmaatregel zichtbaar vast te leggen.

Wij hebben tevens vastgesteld dat er geen sprake is van voldoende controletechnische functiescheiding in het proces tussen het opmaken van de
huurcontracten en de autorisatie hiervan,

Ten tijde van de interim-controle hebben wij vastgesteld dat er in opzet sprake is van een beheersingsmaatregel die de juistheid en volledigheid
van de mutaties in de subadmin¡stratie verhuuropbrengsten waarborgt. Deze controlewerkzaamheden worden uitgevoerã op basis van het ãoor u
opgemaakte standenregister verhuur 2018. Dit standenregister vergelijkt de objecten vanuit het Kadaster met de subadministratie HTA en de
financiële administratie CODA, en is daarmee gericht op de volledigheid van de objecten. Deze controle wordt over 2018 alsnog uitgevoerd.

De mutaties van de objecten en de prijzen in de subadministratie worden op dit moment door een onafhankelijke medewerker gecontroleerd.
Echter, deze controle ligt niet zichtbaar vast. Wij adviseren u om deze controle zichtbaar vast te leggen.

Als laatste is het van belang voor de gemeente om voldoende controletechnische functiescheiding aan te brengen in het proces dat waarborgt dat
de verhuuropbrengsten volledig zijn.

Deze bevinding is per heden gedeeltelijk opgelost.

13



omgev¡n gsverg u n ni ngenhting bevinding - Functievermenging

Boardletter I Gemeente weert

T

B indingen en ad iezen
omg ingsverg u n ningen

ten tijde van de intenm-contro e/ hebben w rl VAstgestel d

un n n9en u d ¡t proces is sp ra ke van fu ncti e-
loopt de sem eente ene rzijdS het sico dat niet al le
rd inI Ande rzijds oopt de gemeente het nstco dat er

bou wsom n et op de lu iste wijze wordt I econtrolee rd wat

n9 bin nen het prima tre proces van de omgev ings-
H ertoe dient e spra ke te zijn van een adequ ate

een beheersingsm aatreg el tmplementee rt die zichtba ar d bouwsom controleert. Deze

geva len en is daarm ee van be om te toetsen, nde te kunn en beoo rdelen of detenei
zijn I ebra chr. Op d¡r momen t deze controle no9 niet zichtbaa r vast. De manda at-

ijkheden op de afdeli n9

ri

S no odzakel ijk dat de I emeente n het pnma proces
le idend voo r d e omvan s van de leges n een

voor omgEV ngsve19 un n ingen vol ed r9 tn

ng d ient eveneen S in overeenstemm in9 te wo en gebracht m et de VCra

ns VCrzoeken W rl u I ezien de boven ge fu nctieve rm engr n9 n het p ma

ra le aa nsl uiting te ma ken tussen de aanv rage om9evi ngsvergun ntngen conform

rengsten omgevingsver9 un nlnge n confo rm Da armee kan zekerheid worde n

en

ri proces, om vóór de start van de iaarrekening-controle een
het online omgevingsloket OLO en de verantv,roorde
verkregen over de volledigheid van de geregistreerde

74



Deloitte.

beschrijving van de rechtsvorm van Deloitte Touche Tohmatsu Limited en haar memberfirms.

Nederland is een onafhankeliike membefirm van Deloitte Touche Tohmatsu, met 225.000 medewerkers en vestig¡ngen ¡n meer dan 150 landen.

O 2019 Deloitte The Netherlands




