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Reactie op de bevindingen van de interim controle 2019 door BDO 

Audit & Assurance B.V. 
 

Inleiding 
De accountant heeft de interim controle 2019, vooruitlopend op de controle van de jaarrekening 2019,  
uitgevoerd. De bevindingen van de interim controle zijn vastgelegd in de managementletter 2019.  
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. Dashboard. 

2. Ontwikkelingen & aandachtspunten. 
3. Bevindingen significante processen. 
4. IT-beheersing. 
5. Bevindingen interne controle. 
6. Bijlagen. 
 
In onderling overleg met BDO is 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, ingegaan op de onderwerpen die de 
accountant aan de orde heeft gesteld:  

1. Belangrijkste onderwerpen uit het dashboard. 
2. Ontwikkelingen & aandachtspunten voor zover deze van belang zijn voor de jaarrekening 2019. 

3. Bevindingen significante processen. 
4. IT Beheersing. 
5. Bevindingen interne controle, welke niet blijken uit punt 3. Bevindingen significante processen. 

 

1 Dashboard (zie pp. 4 Managementletter) 
1.1 Ontwikkelingen bedrijfsvoering. 
Vanaf 2021 zal het college een rechtmatigheidsverantwoording afgeven welke een onderdeel wordt 
van de jaarrekening. In boekjaar 2020 zal vanuit de afdeling Financiën & Control een plan van aanpak 
worden opgesteld om te komen tot deze verantwoording en wordt de organisatie, het college van B&W 
en de auditcommissie meegenomen in dit onderwerp. 
 

1.2 Aandachtspunten bedrijfsvoering. 
Deze onderwerpen zijn in samenspraak van de vakafdelingen geborgd. 
 
1.3 Uw interne beheersing. 
De belangrijkste conclusie uit de managementletter is dat BDO niet op alle beheersingsmaatregelen in 
de processen kan steunen en derhalve kiest voor een gegevensgerichte controleaanpak (zie paragraaf 
5.1. voor een nadere toelichting).  

 
1.4  Interne beheersing en interne auditfunctie 
De genoemde onderwerpen worden door de VIC meegenomen bij onder andere het IC plan 2020 en 
het plan van aanpak om te komen tot de rechtmatigheidsverantwoording. Hierbij wordt eveneens 
aandacht gegeven aan de vraag of de gemeente Weert wil groeien naar een procesgerichte 
controleaanpak en hoe dit bereikt kan worden. 
 

1.5  Beheersing IT 
Zie voor de bevindingen hoofdstuk 2 van deze reactie.  
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1.6 Vooruitblik jaarrekeningcontrole 2019.  

Zie voor de bevindingen hoofdstuk 2 van deze reactie. Deze onderwerpen worden in samenspraak van 
de vakafdeling geborgd. 
 
 

2 Ontwikkelingen en aandachtspunten (zie pp. 6 Managementletter) 
Dit betreffen ontwikkelingen binnen de gemeente en actualiteiten in wet- en regelgeving. De 
actualiteiten zijn gedeeld met de betreffende vakafdelingen.  
 
Specifieke aandachtspunten betreffen: 

Aandachtspunten jaarrekening 2019 Actie (afspraken gemaakt met de accountant)  
Vastgoed: taxatie Poort van Limburg  Wordt in overleg met de vakafdeling geborgd voor de 

structurele jaarrekeningwerkzaamheden.  
Pre check balansdossier  Maakt onderdeel uit van de planning inzake het opstellen  

van de jaarrekening.   
Actualiseren exploitatieopzetten 
grondexploitaties  

Wordt in overleg met de vakafdeling geborgd voor de 
structurele jaarrekeningwerkzaamheden.  

Uitvoeren spendanalyse inzake Europese 
aanbestedingen  

Wordt in overleg met de vakafdeling geborgd voor de 
structurele jaarrekeningwerkzaamheden.  

Afronden interne controle  Conform planning wordt de interne controle in februari 
2020 afgerond, hierna volgt de eindrapportage IC. In de 
week van 24 februari 2020 wordt de controle hierop 
uitgevoerd door BDO.  

Opstellen position paper inzake achterstallig 
onderhoud  

Wordt in overleg met de vakafdeling geborgd voor de 
structurele jaarrekeningwerkzaamheden.  

Waardebepaling voormalig NIEGG’s  Wordt in overleg met de vakafdeling geborgd voor de 
structurele jaarrekeningwerkzaamheden.  

Opstellen position paper inzake voorziening 
grafrechten  

Wordt in overleg met de vakafdeling geborgd voor de 
structurele jaarrekeningwerkzaamheden.  

WNT verantwoording  Wordt in overleg met de vakafdeling geborgd voor de 
structurele jaarrekeningwerkzaamheden.  

 
3 Bevindingen significante processen (zie pp. 20 Managementletter) 
3.1 Samenvatting effectiviteit van de processen  
Op basis van de uitgevoerde werkzaamheden van BDO komen ze tot de conclusie dat de 
beheersorganisatie van de gemeente in opzet voldoende scoort.  
 
Er zijn vooruitlopend op de jaarrekeningcontrole 2019 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 2019 aan bod komen. 
 
Het betreft de onderstaande afspraken: 

Bevindingen  Verwijzing 
ML 

Reactie afdeling  Eigenaar Deadline 

P&C: geen 

procesbeschrijving opstellen 

begroting en rapportages  

 

Pag. 23 
Pag. 42 en 
43 

Er wordt gewerkt met een 
gedetailleerd spoorboekje waar het 
proces in te volgen is. 

M. Andringa N.v.t. 

P&C: betrouwbaarheid P&C 

producten (m.u.v. de 
jaarrekening) geen 
onderdeel IC plan.  

Pag. 23 

Pag. 42 en 
43 

De betrouwbaarheid wordt 

opgenomen in het IC plan 2020.  

J. van Veen 31-03-2020 

Subsidies: geen 
subadministratie 

Pag. 23 
Pag. 44 en 

Dit onderwerp wordt meegenomen 
in de ontwikkeling van het 

H. Janssen 31-12-2020 
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Bevindingen  Verwijzing 
ML 

Reactie afdeling  Eigenaar Deadline 

subsidieverstrekkingen.  45 subsidievolgsysteem dat in 2020 
opnieuw wordt opgepakt. 

Inkoop & aanbesteding: 
geen sluitende interne 
beheersing inzake het 
rechtmatigheidsrisico bij 

aanbestedingen.   

Pag. 23  
Pag. 46 en 
47 

Er is een eerste stap gezet in de 
optimalisatie van het proces van 
inkoop en contractbeheer. M.i.v. 1-
3-2020 wordt gestart met het 

werken met dit nieuwe proces. In de 
verdere optimalisatie wordt de 
gesignaleerde bevinding meegeno-
men. 

M. Andringa 31-12-2020 

Inkoop & aanbesteding: 

geen contractenregister.  

Pag. 23  

Pag. 46 en 
47 

Dit onderwerp wordt meegenomen 

bij de optimalisatie van de financiële 
systemen in 2020.  

M. Andringa 31-12-2020 

Inkoop & aanbesteding: 
geen afgedwongen controle 
op prestatielevering in 

Coda.  

Pag. 23  
Pag. 49 

Dit onderwerp wordt meegenomen 
bij de optimalisatie van de financiële 
systemen in 2020.  

M. Andringa 31-12-2020 

Personeel: beleid omtrent 
de autorisatie van 
onkostendeclaraties van 
B&W ontbreekt.  

Pag. 23 
Pag. 50 en 
51 

Declaraties van B&W worden door 
de secretaris geautoriseerd (toets op 
doelmatigheid). Declaraties van de 
secretaris worden door de burge-
meester geautoriseerd. Vervolgens 
autoriseert HRM de declaraties 
(toets op rechtmatigheid). 

Declaraties die niet via het salaris 
worden uitbetaald zijn gebaseerd op 
het rechtspositiebesluit en –regeling 
decentrale politieke ambtsdragers en 
de verordening  Rechtspositie 
burgemeester en wethouders 2019. 

G. Stroux N.v.t.  

WMO/Jeugd: controle 
prestatielevering   

Pag. 23  
Pag. 52 

In 2019 gestart met de zichtbare 
verankering van de interne controle 

in deze processen. 

H. Janssen N.v.t. 

Participatiewet: geen 

functiescheiding bij het 
invoeren of wijzigen van 
bankrekeningnummers in 

de uitkeringsadministratie. 

Pag. 23 

Pag. 55 

Voorafgaand aan de jaarrekening 

2019 wordt een integrale controle 
uitgevoerd op de nieuwe en 
gewijzigde bankrekeningnummers in 

de uitkeringsadministratie.  
Vanaf 2020 borging in het proces. 
Per kwartaal wordt een controle 
uitgevoerd op de mutaties door de 

medewerkers financieel beheer. 

N. Peeters 30-06-2020 

Grondexploitaties: de 
controle van de parameters 
en actualisatie van de 
exploitatieopzetten maakt 
geen onderdeel uit van het 
IC plan  

Pag. 23 
Pag. 56 

In 2020 wordt bekeken in hoeverre 
de controle van de parameters en 
actualisatie van de exploitatieopzet- 
ten onderdeel gaan uitmaken van IC 
plan 2021 ev..  

J. van Veen 31-12-2020 

Parkeren: zichtbare 
vastlegging van 

beheersingsmaatregelen 

om te komen tot 
procesgerichte controle  

Pag. 24 
Pag. 59 

Voorwaarden voor de zichtbare 
vastlegging worden in overleg 

tussen de parkeerregisseur en 

coördinator interne controle bekeken 
en indien mogelijk verwerkt bij de 
interne controle in het 1ste kwartaal 
van 2020. 

H. Stultiens 30-06-2020 
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Bevindingen  Verwijzing 
ML 

Reactie afdeling  Eigenaar Deadline 

 

Verhuur: zichtbare 
vastlegging van 
beheersingsmaatregelen 
om te komen tot 
procesgerichte controle  

Pag. 24 
Pag. 60 

Op dit moment voeren we als 
gemeente een gegevensgerichte 
controle uit op de verhuur en we 
willen graag toe naar een 
procesgerichte controle. Hiertoe 

dient een aantal aanpassingen 
plaats te vinden in het proces. In 
2020 worden aanpassingen 
doorgevoerd. 
 

S. van 
Mensvoort 

30-06-2020 

 
3.2 Follow-up bevindingen 2018 
Tot en met boekjaar 2018 was Deloitte accountants B.V. de controlerend accountant van de gemeente 
Weert, vanaf boekjaar 2019 is dat BDO. Derhalve is in de managementletter geen hoofdstuk follow up 
bevindingen 2018 opgenomen. Waar BDO de bevindingen van Deloitte onderschrijft, staan deze in 

LIAS. Voor zover deze bevindingen niet zijn opgenomen in de managementletter van BDO zijn de 
onderwerpen onderstaand opgenomen.  
 
Het ontbreken van functiescheiding 
In de managementletter van Deloitte was voor de processen personeel, participatiewet en 
omgevingsvergunningen aangegeven dat er geen sprake was van adequate functiescheiding in deze 

processen. Uit de managementletter van BDO blijkt dat voor alle gecontroleerde processen (m.u.v. IT) 
sprake is van adequate controle-technische functiescheiding.  

 

4. IT beheersing (zie pp. 25 Managementletter) 

BDO heeft ten tijde van de interim controle 2019 ook een IT audit uitgevoerd op de systemen Coda en 

CiVision samenleving. De bevindingen uit deze audit zijn onderstaand opgenomen.  
 

Systeem 
 

Bevindingen IT audit Verwijzing 
ML 

Reactie afdeling  Eigenaar Deadline 

Coda Procedure 

autorisatiebeheer: er is 
geen sprake van een 
normpositie voor het 
toekennen van rechten. 

Pag. 27   

Pag. 62 

We gaan deze opstellen. M. Andringa 06-2020 

CiVision Procedure 

autorisatiebeheer: er is 
geen sprake van een 
normpositie voor het 
toekennen van rechten. 

Pag. 28  

Pag. 62 

Applicatiebeheer zal een 

matrix opstellen van de 
verschillende rollen per 
functie en deze periodiek 
( 2x per jaar) controleren 

en bijwerken. 
In overleg met het 
afdelingshoofd zal 
bepaald worden welke 
functie welke rollen 
toebedeeld mag worden. 

N. Peeters 30-06-2020 

Coda Procedure 
autorisatiebeheer: 

uitdiensttredingen worden 

niet altijd tijdig gemeld bij 
applicatiebeheer  

Pag. 27   
Pag. 62 

Bij de upgrade naar U4F 
gaat gewerkt worden met 

single-sign-on, waardoor 

bij de uitdiensttreding de 
toegang tot CODA via de 
melding bij ICTNML 
automatisch verwerkt is. 

M. Andringa 01-01-2021 
 

CiVision Procedure Pag. 28  Voor elke mutatie zal via N. Peeters 01-05-2020 
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autorisatiebeheer: 
uitdiensttredingen worden 
niet altijd tijdig gemeld bij 
applicatiebeheer  

Pag. 62 Topdesk een melding 
moeten worden 
geregistreerd. 
Dit is een proces wat nu 

al is ingezet. In 
afstemming met HRM zal 
beoordeeld worden of 
HRM of de afdeling WIZ 
deze topdeskmeldingen 
gaat maken. 

Coda Periodieke controle op 
juistheid ingerichte 
autorisaties  

Pag. 27 
Pag. 62 

We gaan deze 
halfjaarlijks uitvoeren 

M. Andringa 06-2020 

Coda Identificatie van gebruikers 

voor toegang tot systemen 
en data 

Pag. 27 

Pag. 63 

Dit nemen we mee bij de 

upgrade naar U4F 

M. Andringa 01-01-2021 

 

Coda Administrators en 
superusers 

Pag. 27 
Pag. 65 

Dit nemen we mee bij de 
upgrade naar U4F 

M. Andringa 01-01-2021 
 

Coda Wijzigingenbeheer updates Pag. 27  
Pag. 66 

We zullen de vastlegging 
verbeteren 

M. Andringa 01-01-2021 
 

CiVision Wijzigingenbeheer updates Pag. 28  
Pag. 66 

Met ingang van de 
volgende update gaan we 
vastleggen wanneer de 
update in opleiding is 
gezet, wie deze getest 
heeft en wanneer deze in 

productie is gegaan. 

N. Peeters 01-04-2020 

 

5. Bevindingen interne controle (zie pp. 33 Managementletter) 

Zie toelichting onderdeel 1.4. van deze notitie. 
 

6. Bijlagen (zie pp. 41 Managementletter) 

In de bijlage van de managementletter 2019 zijn de detailbevindingen van de processen en ICT 

opgenomen. Hierin staan geen aanvullende bevindingen die niet al eerder zijn genoemd in voorliggend 
document.   


