
Reactie op de bevindingen van de interim controle 2O18 door Deloitte
Accountants B.V.

Inleidino
De accountant heeft de interim controle 2018, vooruitlopend op de controle van de jaarrekening 2018,
uitgevoerd. De bevindingen van de interim controle zijn vastgelegd in de managementletter 2018.
De controle is gericht op de relevante financiële processen met betrekking tot de jaarrekening. Dit
betreft onderwerpen van de bedrijfsvoering die van belang zijn voor een goede interne beheersing en
een betrouwbare verslaglegging. Met name onderwerpen op het gebied van administratieve
organisatie/interne beheersing, rechtmatigheid en tussentijdse informatievoorziening. Dit is van belang
voor een kwalitatief goede uitvoering en beheersing van de interne bedrijfsvoering.

De managementletter van de accountant is als volgt opgebouwd:
1. Managementsamenvatting.
2. Bevindingen en adviezen.
3. Opvolging aanbevelingen voorgaande jaren.
4. Actuele ontwikkelingen.

In onderling overleg met Deloitte ls er voor gekozen om voor de auditcommissie een boardletter
samen te stellen. Op hoofdlijnen worden zij meegenomen in de bevindingen en adviezen en opvolging
van aanbevelingen voorgaande jaren.

In deze reactie wordt conform de opzet van de managementletter, waar nodig, ingegaan op de
onderwerpen die de accountant aan de orde heeft gesteld:

1. Hierbij is er voor gekozen om vanuit de Managementletter 2018 vooruitlopend op de
jaarrekeningcontrole 2018 reeds afspraken te maken over (aanvullende)
controlewerkzaamheden naar aanleiding van de geconstateerde bevindingen, Deze komen bij
onderdeel 2.1 terug. Hierop wordt geen verdere toelichting gegeven.

2. Vervolgens zijn de openstaande bevindingen 2018 (en voorgaande jaren) in beeld gebracht
(onderdeel 2.2, 2.3 en 2.4) waarop wel nog aanvullende reactie vanuit de vakafdeling
benodigd is.

3. Tot slot zijn aandachtspunten/actualiteiten in beeld gebracht die vakafdelingen kunnen
betrekken in hun processen en voor zover van toepassing onderdeel uit te laten maken van de
jaarrekeni ngwerkzaamheden.

1 Manaqementsamenvattino
1.1 Interne beheersino en follow-up aanbevelingen
Als onderdeel van de interim controle 2018 zijn de relevante financiële processen met betrekking tot
de jaarrekening in kaart gebracht. De relevante bevindingen met betrekking tot deze processen
worden middels deze managementletter gedeeld. De overall conclusie is dat met betrekking tot de
interne beheersing van uw gemeente een aantal verbeteringen mogelijk is, die Deloitte in de
Managementletter heeft opgesomd, voor zover deze de accountantscontrole raken. Deloitte merkt op
dat de gemeente met verbetermaatregelen bezig is om te komen tot een meer toereikende interne
beheersing van de processen.

1.2 Belanorijkste aandachtsounten voor de jaarrekenino 2018 en oemaakte afspraken naar
aanleidinq van de bevindingen 2018 en (voorgaande iaren).
Er zijn vooruitlopend op de jaarrekeningcontrole 2018 reeds afspraken gemaakt over aanvullende
controlewerkzaamheden die het gevolg zijn van leemtes in de AO/IB naar aanleiding van de
geconstateerde bevindingen die in deze managementletter 2018 aan bod komen. Volledigheidshalve
wordt hiervoor verwezen naar onderdeel 2.

1.3 Follow-up aanbevelingen vooroaande jaren
De managementletter 20L7 en eerdere rapportages bevatten diverse aanbevelingen. In de
managementletter 2018 zijn de bevindingen met betrekking tot de follow up opgenomen. Van de in
totaliteit 8 bevindingen zijn er 3 opgelost en 4 gedeeltelijk opgelost en 1 bevinding is niet opgelost.
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2 Bevindinoen 2O18 en follow uo vooroaande iaren.
2.1 B,elanorijksté aandachtspunten voor de jaarrekenino 2018 en gemaakte afspraken naar

aanleiding van de bevindingen 2018 Len voorgaande jaren).
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Voor wat betreft de controle van de grondexploitaties is met Deloitte het volgende afgesproken:
o Start controle Deloitte REA in week 14 met uitloop naar 16.
o Controle door het auditteam gelijktijdig met de controle door REA in week 14.
o REA alles gereed eind week 16 inclusief afstemming met het controleteam.

Op deze manier kan Deloitte in week 77 2019 de controle van de grondexploitaties af ronden.

Er resteren, naast bovenstaande zaken, nog een aantal openstaande bevindingen/adviezen waar
reactie op wordt gegeven:

2.2 Aanbestedingen
Draag zorg voor een preventieve beheersingsmaatregel die toeziet op de naleving van de
aanbestedingsregels en die het risico op het bewust dan wel onbewust niet naleven van de
aanbestedingsregels mitigeert.

Reactie:
Het naleven van de aanbestedingsregels vindt op dit moment nog in onvoldoende mate plaats. Het
onderwerp heeft op managementniveau de aandacht. Dit laat zich vertalen in een aantal concrete
acties t.w.
1. Het aan de voorkant betrekken van de adviseurs bij het aanbestedingsproces. Als onderdeel van de
gespreksagenda zullen zij in de adviesgesprekken de inkopende partij wijzen op de
aanbestedingsregels en waar nodig verwijzen naar de inkoopadviseur.
2. Er zal een onderzoek worden gestart naar de mogelijkheden van een inkoopsysteem binnen Djuma
zodat systeemtechnisch het naleven van de aanbestedingsregels kan worden gemonitord.
Uitvoering en implementatie is voorzien voorafgaand aan de interim controle 2019.

2.3 Frauderisico-analyse
Gevraagd wordt om bij de actualisatie van de frauderisico-analyse tevens de risico's met betrekking tot
IT, financiële verslaglegging en verhuuropbrengsten te verankeren in de frauderisico-analyse.

Reactie:
De accountant constateert dat het maken en periodiek actualiseren van de frauderisicoanalyse bij onze
gemeente een zichtbaar onderdeel vormt van de interne beheersomgeving en dat deze tijdig is
geactualiseerd. De accountant adviseert verder de analyse met een aantal processen uit te breiden,
t.w.: verhuuropbrengsten, financiële verslaglegging en IT. Verder wordt de wens benadrukt om deze
signalen eerder vanuit de organisatie zelf op te halen.

In opvolging van het advies vanuit de accountant zijn de eigenaren van de betreffende processen
reeds op dit advies geattendeerd. Hen is verzocht om deze risico's in hun actuele risico-actualisatie
mee te nemen. Bij het opmaken van de risicofoto zal worden vastgesteld of hieraan opvolging is
gegeven en indien nodig zal gepaste bijsturing plaatsvinden.

2.4 Follow-up aanbevelingen 2017
De managementletter 2017 en eerdere rapportages bevatten diverse aanbevelingen. In de
managementletter 2018 zijn de bevindingen met betrekking tot de follow up opgenomen. Van de in
totaliteit 8 bevindingen zijn er 3 opgelost en 4 gedeeltelijk opgelost en 1 niet. De gedeeltelijk opgeloste
bevindingen maken onderdeel uit van de gemaakte afspraken met de vakafdelingen.
Voor wat betreft de niet opgeloste bevinding gaat het om het volgende:

Geen actueel contracten register ( ma nagementletter 20 1 6).
Tijdens de interim controle is vastgesteld dat er geen 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. Geadviseerd wordt het
contractenregister te actua liseren.

Reactie:
De afspraak is gemaakt dat in 2019 een contractenregister zal worden samengesteld en dat het
register vanaf dat moment ook zal worden bijgehouden.
Uitvoering en implementatie is voorzien voorafgaand aan de interim controle 2019.
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3. Actuele ontwikkelinqen.
In de bijlage van de managementletter 2018 zijn een aantal actuele ontwikkelingen vanuit wet- en
regelgeving opgenomen. Voor zover van toepassing zijn deze (structureel) gehorgd in het
jaarrekeni ng proces.
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