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Rapportage Interne Controle 

1 Inleiding 
De onderliggende rapportage Interne Controle heeft als doel het college van B&W te informeren over de uitkomsten van de interne controles 2019. Het interne 
controleplan 2019 zoals vastgesteld door het college op 9 juli 2019 dient hiervoor als basis. Wij rapporteren met deze rapportage alleen de belangrijkste afwijkingen ten 
opzichte van het plan dan wel eventuele fouten, onrechtmatigheden en verbeterpunten voor de (administratieve) organisatie. De interne controle is met name gericht op 
de financiële getrouwheid en rechtmatigheid.  
 
Deze rapportage betreft de interne controle over het tweede halfjaar 2019.  
 

2 Managementsamenvatting 
Uit de controles blijkt dat er enkel sprake is van bevindingen ten aanzien van administratie en vastlegging (balansrekeningen). In samenspraak met de vak afdeling is er 
een plan van aanpak opgesteld om de tekortkomingen op te lossen voor de jaarrekening 2019. Daarnaast zijn er enkele aanbevelingen op het gebied van inkoop en 
aanbestedingen, sociale zaken en kredieten. Deze aanbevelingen zijn onder de aandacht van de vak afdelingen. De opmerkingen uit de Managementletter (2019) en het 
Rapport van Bevindingen (2018) zijn eveneens onder de aandacht en de uitvoering van de actiepunten loopt volgens planning.   
 

3 Stoplichtmodel 
In het stoplichtmodel treft u de volgende kleurcodes per proces aan. Naast de getrouwheid en de rechtmatigheid, heeft ook doelmatigheid een plek gekregen in het 
stoplichtmodel. Dit is niet de eerste prioriteit bij de interne controle maar indien mogelijk wordt hier advies over gegeven. Hieronder een legenda met de betekenis van de 
verschillende kolommen en gebruikte kleuren: 
 

Kleur Status uitvoerig cf. controleplanning? Status kolommen procesbeschrijving, lijncontrole en 
interne controle 

Status kolommen conclusie 

 Uitvoering conform planning Geheel afgerond. Geen bevindingen/aanbevelingen. 

 Uitvoering ligt achter op planning, maar tijdig in te 
halen. 

Controle loopt volgens planning.  Er zijn aanbevelingen. 

 Significante achterstanden, acute maatregelen nodig Controle loopt achter op de planning. Er zijn bevindingen.  

 Jaarrekening   

 N.v.t.  N.v.t.  
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Nr Processen Vak 
afdeling 

Uitvoering 
cf. planning 

Bevindingen1 
voorgaand jaar  

Bevindingen 
IC 2019 

Aanbevelingen2 Proces-
beschrijving 

Lijn-
controle3 

Interne 
controle4 

Conclusie 2e half jaar 2019 

          Getrouwheid Rechtmatig Doelmatig 

1  Grondexploitatie R&E  Nee Nee Nee       

2  Inkopen en 
aanbestedingen 

F&C  Ja Nee Ja        

3  Administratie en 
vastlegging 

F&C  Ja Ja Nee       

4  Lonen en salarissen Concern  Nee Nee Nee       

5  Beheersing van verbonden 
partijen en FVA 

F&C  Nee Nee Nee       

6  Sociale zaken: WMO, 
jeugdzorg, p-wet  

WIZ/OCSW  Nee Nee Ja       

7  Voorzieningen F&C  Nee Nee Nee       

8  Investeringen & 
afschrijvingen 

F&C  Ja Nee Nee       

9  Subsidieverlening OCSW  Nee Nee Nee       

10  Verhuuropbrengsten R&E  Nee Nee Nee       

11  Algemene uitkering F&C  Nee Nee Nee       

12  Belastingen en heffingen F&C  Nee Nee Nee       

13  Parkeeropbrengsten OG  Nee Nee Nee       

14  Omgevingsvergunningen VTH  Nee Nee Nee       

15  Leges burgerzaken Dienstv.  Nee Nee Nee       

16  Kredieten Concern  Nee Nee Ja        

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Bevindingen: zien toe op getrouwheid- en rechtmatigheidsbevindingen. 
2 Aanbeveling: betreft aanbevelingen inzake doelmatigheid en doeltreffendheid. 
3 Lijncontrole: zie ook toelichting in IC-plan 2019. Hiermee wordt bedoeld een gedocumenteerde onderbouwing van de procesbeschrijving om aan te tonen dat het beschreven proces (de procesbeschrijving)   
  overeenkomt met de werkelijkheid. 
4 Interne controle: gegevensgerichte steekproef uitgevoerd door de vak afdeling met review door coördinator interne controle.  
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3 Toelichting voortgang en bevindingen 2019 
 

3.1. Voortgang 
Conform planning is de interne controle over het tweede halfjaar 2019 afgerond per 20 februari 2020. De werkzaamheden uit het interne controleplan in het kader van de 
jaarrekening worden volgens planning afgerond voor de start van de jaarrekeningcontrole door BDO op 20 april 2020. 
 

3.2. Bevindingen/aanbevelingen interne controle 2019 
 
3.2.1 Bevindingen interne controle 2019: 
Administratie en vastlegging 
Het proces ‘Administratie en vastlegging’ betreft de balansrekeningen, zijnde de kortlopende vorderingen en schulden (debiteuren, crediteuren, overlopende activa en 
passiva), mutaties crediteurenstambestand en memoriaalboekingen. In navolging van de bevindingen inzake de balansrekeningen uit de interne controle op het 1e halfjaar 
2019 hebben wij in december 2019 de interne controle uitgevoerd op het 2e halfjaar. Wij zien verbeteringen in het proces maar er is nog sprake van achterstanden en 
achten verbeteringen in het besturende en primaire proces noodzakelijk. In samenspraak met Interne Controle is door de afdeling Financieel Beheer een werkinstructie 
opgesteld. Bij de interne controle op het 2e halfjaar is geconstateerd dat er sprake is van voortgang in het beheer doch dat er nog bij 45 van de 10 door ons geselecteerde 
omvangrijke balansrekeningen geen actueel inzicht en/of onvoldoende documentatie van de betreffende saldi aanwezig is. Hierdoor bestaat het risico dat de tussentijdse 
financiële informatie 2019 onvoldoende betrouwbaar is en dat er bij het opstellen van de jaarrekening 2019 nog onvoorziene (resultaat)correcties nodig zijn. De nadere 
detailbevindingen en afspraken om de beheersing en het primaire proces te verbeteren voor 31 december 2019 zijn afgestemd met team Financieel Beheer. Het team 
Financieel beheer heeft een verbetertraject ingezet om de huidige achterstanden weg te werken en treft waarborgen om deze in de toekomst te voorkomen.  
 
Toelichtingen posten niet van toepassing (grijze markeringen in de tabel): 

 Lonen en salarissen – interne controle: voor de post lonen en salarissen wordt een lijncontrole uitgevoerd, een totaalaansluiting tussen de salarisadministratie en 
de financiële administratie en wordt een gegevensgerichte cijferanalyse gemaakt. Er is derhalve geen sprake van een interne controle. 

 Beheersing verbonden partijen – procesbeschrijving en lijncontrole: gezien de diversiteit van de verbonden partijen is er geen sprake van een overkoepelende 
procesbeschrijving en bijbehorende lijncontrole. De verbonden partijen met de financieel grootste bijdragen worden middels interne controle gecontroleerd. 

 Voorzieningen – procesbeschrijving en lijncontrole: gezien de diversiteit van de soorten voorzieningen is er geen sprake van een overkoepelende 
procesbeschrijving en bijbehorende lijncontrole. De voorzieningen worden in het kader van de jaarrekening integraal gecontroleerd. 

 Leges burgerzaken – lijncontrole en interne controle: gezien de zeer beperkte financiële omvang van dit proces betreft de controle enkel het actualiseren van de 
procesbeschrijving en integrale controle op de juiste invoer van de tarieven. 

                                                           
5 De balansrekeningen betreffen de debiteuren overheid, de debiteuren overig, de voorziening dubieuze debiteuren en de tussenrekening ‘soza clientbetalingen’.  
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 Kredieten – procesbeschrijving en lijncontrole: dit betreft het speerpunt voor 2019. Dit is geen regulier proces. Derhalve is er geen procesbeschrijving met 
bijbehorende lijncontrole opgesteld.  
 

Bevindingen doelmatigheid (rode markeringen in de tabel): 
De focus van de interne controle ligt bij onze gemeente op dit moment op de toetsing van de financiële getrouwheid en rechtmatigheid. Doelmatigheid wordt in 
voorkomende gevallen meegenomen als advies voor de organisatie. In bovenstaand stoplichtmodel is zichtbaar dat er op het gebied van doelmatigheid sprake is van 
bevindingen op het gebied van ‘inkoop en aanbesteding’ en ‘administratie en vastlegging’. Dit heeft betrekking op de dossiervorming bij deze processen. Deze is zodanig 
dat de interne controle niet op een efficiënte manier kan worden uitgevoerd. De documentatie wordt niet op een eenduidige manier bewaard en is daardoor niet 
eenvoudig te raadplegen. Voor beide processen geldt dat de dossiervorming onder de aandacht is en (via een plan) actie is ingezet (zie ook de PROA onder 3.2.2.).  
 
3.2.2 Aanbevelingen interne controle 2019: 
Inkopen en aanbestedingen: 

Probleem (=Proa) Risico (=pRoa) Oorzaak (=prOa ) Aanbeveling / Actie (=proA ) Verantwoordelijke Deadline 

Geen eenduidige documentatie van 
de zichtbare controle op de 
prestatielevering 

Risico op onterechte 
betaling van 
(‘spook’)facturen 

Geen duidelijke instructie, het ontbreken van 
een format, controle op prestatielevering is 
geen verplicht onderdeel bij de 
factuurautorisatie 

Verplichte documentatie 
prestatielevering in Coda, standaard 
format voor de documentatie  

Hoofd Financiën & control 
(namens budgethouders) 
 

31-12-2020 

 
Sociale zaken: 

Probleem (=Proa) Risico (=pRoa) Oorzaak (=prOa ) Aanbeveling / Actie (=proA ) Verantwoordelijke Deadline 

Onvolledige informatie in Civision Risico op onjuiste 
managementinformatie 

Het op onderdelen ontbreken van 
zorgvuldigheid bij het vullen van Civision  

Het verhogen van de bewustwording 
voor het juist vullen van de systemen.  
Het invoeren van een systeemtoets 
(zoals bij de re-integratie module) 

Hoofd Werk, inkomen en 
zorg 

30-06-2020 

De aansluiting tussen advies, rapport 
en beschikking kan niet worden 
aangetoond. 
 

Risico op onjuiste 
besluiten 

Geen eenduidige informatie in de beschikking.  
Het ontbreken van een standaardformat voor 
een beschikking.  

Het opstellen van een standaardformat 
voor een beschikking. 
Digitaliseren aanvraagprocedure. 

Hoofd Werk, inkomen en 
zorg 

30-06-2020 

Het ontbreken van controle op 
prestatielevering bij beëindigingen en 
heronderzoeken (WMO). 

Risico op 
onrechtmatigheid inzake 
prestatielevering  

Controle op prestatielevering is geen verplicht 
onderdeel bij beëindiging en/of heronderzoek 

Verplicht documentatie over 
prestatielevering bij zowel beëindiging 
en heronderzoeken. 
Zorgdragen voor een standaardformat 
voor documentatie prestatielevering. 

Hoofd Werk, inkomen en 
zorg 

30-06-2020 

 
Kredieten: 
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Probleem (=Proa) Risico (=pRoa) Oorzaak (=prOa ) Aanbeveling / Actie (=proA ) Verantwoordelijke Deadline 

Geen eenduidig inzicht in lopende 
projecten 
 
 
 
Geen sprake van eenduidige 
dossiervorming 

Risico dat financiële mee- 
en tegenvallers in 
projecten niet tijdig 
worden gesignaleerd  
 
Risico dat projecten niet 
eenvoudig overdraagbaar / 
uitwisselbaar zijn tussen 
projectleiders  

Geen eenduidige richtlijnen/kaders die 
aangeven wanneer iets een project is 
 
 
Het handboek projectmatig werken 2010 is 
niet actueel en/of duidelijk kan worden 
verrijkt ter ondersteuning van de 
projectleiders. 
 
 

Verduidelijking van het huidige 
handboek inclusief een format voor 
budgetbewaking, projectevaluaties en 
nacalculaties.  

Projectbureau Weert 31-12-2020 

 

4 Opvolging belangrijkste bevindingen uit interne controle / jaarrekeningcontrole 2018 
De onderstaande aandachtspunten uit de managementletter 2019 en het rapport van bevindingen 2018 hieronder opgenomen. Achter de aandachtspunten is (voor zover 
van toepassing) de status van deze punten opgenomen.  
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