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Onderwerp
Board- en Managementletter 2019.

Voorstel
1. Kennis te nemen van de Board- en Managementletter 2OL9;
2. Akkoord te gaan met de opgestelde reactie op de Managementletter 2OL9;
3. De Board- en Managementletter 2019 en de reactie na vaststelling doorte sturen

naar de auditcommissie.

Inleiding
In het kader van de door ons aan BDO Accountants verstrekte opdracht tot de controle van
de jaarrekening 2019 van onze gemeente, brengen zij met de bijgaande management- en
boardletter verslag uit over hun bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde
interimcontrole. De boardletter is een samenvatting van de managementletter waaruit de
bevindingen van de ¡nterimcontrole blijken. In de managementletter zijn deze bevindingen
nader gespecificeerd en zijn daarnaast actualiteiten en aanvullende adviezen opgenomen.

Beoogd effect/doel
Het college en de auditcommissie informeren over de bevindingen uit de interimcontrole
2019 en over de wijze waarop de beheersing van deze bevindingen in de organisatie wordt
geborgd.

Argumenten
In de Board- en Managementletter 2019 richt de accountant zich met name op
verbeterpunten in de bedrijfsvoering en de processen die deze heeft onderzocht in het kader
van de controle van de jaarrekening. Dit heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de interne
beheersing en het zelf controlerend vermogen van de organisatie.

Kanttckcningcn cn risico's
1.1. Op basis van de uitgevoerde werkzaamheden ten tijde van de interimcontrole komt

BDO tot de conclusie dat de beheersorganisatie van de gemeente ¡n opzet voldoende
scoort. Omdat in voorkomende gevallen niet alle beheersingsmaatregelen in de
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1.2

1.3

t.4

processen zichtbaar zijn vastgelegd, kan BDO hier niet op steunen bij haar controle
en wordt derhalve gekozen voor een gegevensgerichte controleaanpak.
BDO adviseert ons om na te denken of de gemeente Weert op termijn naar een
procesgerichte controleaanpak toe wil groeien. Een gegevensgerichte controleaan-
pak is voldoende voor het verkrijgen van een eontroleverklaring bij de jaarrekening.
Met een procesgerichte aanpak kan de gemeente echter tevens vaststellen of het
proces effectief en efficiënt werkt. Zie pagina 34 tot en met 38 van de
Managementletter.
Vanaf boekjaar 2021 vormt een rechtmatigheidsverantwoording van het college een
verplicht onderdeel van de jaarrekening.ln 2O2O worden voorbereidingen getroffen
voor het werken met cle rechtmatigheirlsverantwoording. De bevindingen en
rár¡iazan r rit ¡la M:naaamanl'loffor ?fì I Q rarnrrlan maâôân^rnen hii hcf nlan van, .s.,e:rv¡ ' rv. I

aanpak om te komen tot deze rechtmatigheids- verantwoording. Uw college en de

auditcommissie worden daar tijdig in meegenomen. Zie pagina 39 van de
Managementletter.
Voor een snel inzicht in de belangrijkste bevindingen wordt verwezen naar de
Boardletter.

Financiële, personele en juridische gevolgcn
Niet van toepassing.

Duurzaamheid
Niet van toepassing.

Uitvoering/evaluatie
Vanuit de definitieve versies van de Board- en Managementletter 2019:

. Monitoring voortgang actielijst via de periodieke Interne Controle rapportage

Gom mu n icatie/ partic¡pat¡e
. Board- en Managementletter via eollege naar auditeornrnissie op 03-03-2020; bij de

auditcommissie is accountant BDO aanwezig.

Overleg gevoerd met
Intern:

. Team Interne Controle

. DT/CMT

Extern
a BDO Accountants

Bijlagen:
Managementletter 2019 - gemeente Weeft.
Boardletter 2OL9 - gemeente Weert.
Reactie Managementletter 20 19.
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