
Opvolging rapport Berenschot, 
beschrijving stand van zaken per 1 juni 2021

Dit document is een rapportage van wat is opgepakt en gereed is van de voorgenomen 
maatregelen voortkomend uit het onderzoeksrapport van Berenschot naar het handelen inzake 
COA-gelden. Daarbij wordt opgemerkt dat een deel van de maatregelen ook al voorgenomen 
acties waren vanuit de reguliere bedrijfsvoering. Ze zijn echter bij elkaar gebracht zodat er 
overzicht op relevante maatregelen zou blijven.

De voorgenomen maatregelen zijn gesorteerd op de zaken die door college en ambtelijke 
organisatie zouden worden opgepakt. Daarover wordt in deze rapportage verslag gedaan.

Financiële kaders

 Financiële verordening: gereed
De financiële verordening is aangepast. In het voorstel is het onderdeel subsidies en de rol van 
de raad verder uitgewerkt. 

 Budgethoudersregeling: gereed
Tegelijkertijd met de mandaatregeling is de budgethoudersregeling geactualiseerd. Hierin is 
het 4 ogenprincipe geborgd door de rollen van budgethouder en beoordelaar te benoemen.

 Nieuwe inkoopproces waarin o.a. 4-ogenprincipe geregeld wordt via 
controleur+budgethouder: gereed 

Met ingang van 1 september 2020 zijn we als organisatie gaan werken met een nieuw 
inkoopproces. Vanaf 1 januari 2021 dienen alle verplichtingen boven € 5.000 te worden 
vastgelegd. Facturen worden na inboeking door een beoordelaar gecontroleerd en daarna door 
de budgethouder geaccordeerd. Hiermee is het 4-ogenprincipe ingericht. Daarnaast wordt er 
een bewijs van levering toegevoegd. Het gehele inkoopproces wordt vastgelegd in ons 
zaaksysteem Djuma en in het financiële pakket CODA. Er is inmiddels ook een korte evaluatie 
geweest van de werkbaarheid van dit nieuw ingericht proces. Mogelijk volgt nog een 
procesaanpassing om het 4-ogenprincipe efficiënter te kunnen laten verlopen.

 Kasbetalingen en declaraties: ander proces en andere verantwoording: gereed
Betreffende kasbetalingen is bekeken wat de noodzaak is om kasbetalingen te blijven doen. 
Besloten is om terughoudend om te gaan met kasbetalingen en betalingen bij voorkeur giraal 
te laten verlopen; volledig afschaffen is echter (nog) niet mogelijk. Er is wel een nieuw 
formulier ontwikkeld om beter te kunnen verantwoorden (doel waarvoor de kasbetaling is 
gedaan en aan wie). Daarnaast is de noodzaak van goede controle besproken met 
medewerkers.
Er is over het jaar 2020 een controle uitgevoerd. Er zijn geen bevindingen uit de controle 
voortgekomen. Deze controle maakt een vast onderdeel uit van het interne controle plan van 
onze gemeente
Daarnaast is de regeling voor declaraties van collegeleden herzien wat periodiek gebeurd.

 Tussenrekeningen worden onderdeel interne controle: gereed
     Tussenrekeningen maken onderdeel uit van de interne controle.

 Bewustwording opfrissen over verantwoordelijkheid budgethouderschap: gereed, continu 
Tegelijkertijd met het actualiseren van de budgethoudersregeling, het inrichten van het 
inkoopproces inclusief 4-ogenprincipe, zijn er cursussen financiën en budgethouderschap 
gegeven. Het opfrissen van de verantwoordelijkheden van een budgethouder en het helder 
maken van rollen zijn zaken die om regelmatige herhaling vragen. Dit wordt regulier in onze 
bedrijfsvoering geborgd.

Mandaten
• Mandaatregeling  is wel aan actualisatie toe, maar had hier geen verschil gemaakt: gereed
De mandaatregeling is geactualiseerd en tegelijkertijd ook aangepast aan de Wet 
normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA). 



• Budgethouderschap COA-gelden bij afdelingshoofd: gereed
      Sinds januari 2020 ligt het formele budgethouderschap van de COA-gelden bij het afdelings-
      hoofd concernstaf. 

• Afspraak dat besluiten over uitgaven COA-gelden minimaal door het college worden 
genomen: gereed

Sinds het najaar van 2020 worden er zonder collegebesluit geen uitgaven meer gedaan die ten 
laste komen van COA-budget. In 2021 is dit budget komen te vervallen vanwege het opheffen 
van het AZC en het op grond daarvan vervallen van de betreffende rijksbijdrage. 

Procedures
• Afspraken over omgaan met persoonlijk belang en informele contacten: gereed, continu 

proces
In het college is een aantal keren gesproken over een mogelijk persoonlijk belang. 
Collegeleden zijn zich er bewust van dat ze risico’s op dit vlak in het college bespreekbaar 
moeten maken. 

• Vastleggen van mandaten en besluiten: gereed 
Hier is bijzondere aandacht aan besteed en maakt inmiddels onderdeel uit van de reguliere 
bedrijfsvoering.

• Archivering en correspondentie op orde: regulier opgenomen in bedrijfsvoering
Dit is een doorlopend proces.

• Volgen afgesproken procedures: continu aandachtspunt, reguliere bedrijfsvoering
Dit aandachtspunt uit de rapportage van Berenschot is op zichzelf een open deur. De 
bewustwording is vergroot op basis van de situatie die in het rapport is beschreven. Verder is 
dit onderdeel van onze reguliere manier van werken geworden.

• Besluitvorming en vastlegging daarvan college (geen besluitvorming via memo’s): gereed
Sinds najaar 2019 zijn collegebesluiten slechts mogelijk op basis van een collegevoorstel. 
Memo’s hebben een informatief karakter en kunnen dienen om in het college een verkenning 
te doen van ideeën en gedachten. 

Integriteit
 Integriteitsbeleid is in zijn geheel aan update toe: loopt nog

o Integriteit gaat over meer dan belangenverstrengeling
o Kernwaarden op gebied van integriteit opnieuw bezien
o Bewustwording creëren over rol en positie van raadslid, collegeleden en 

ambtenaren, dilemmatraining, onafhankelijke advisering
 Besteed periodiek aandacht aan integriteit raad en college
 Integriteit stond al als thema voor het derde of vierde kwartaal gepland; kan nodig zijn 

eerst rust op dit thema te laten ontstaan; voorstel in najaar sessie raad en college
 Bijeenkomst raad – college over integriteit 

Er is diverse malen overleg geweest met de externe vertrouwenspersoon integriteit van bureau 
BING. Tijdens het hele proces is er betrokkenheid geweest en heeft advisering door dit bureau 
plaatsgevonden. 
De adviezen die zijn gegeven zijn ter harte genomen. Zij hebben ons meegegeven dat werken aan 
integriteit een continu proces is en dat focus op 1 of 2 maatregelen op de korte termijn slechts een 
schijnzekerheid op dit vlak brengt. Het vervangen van een protocol of een gedragscode zijn 
belangrijke randvoorwaardelijke stappen, maar dienen ingepast te worden in de context van een 
stelsel aan samenhangende maatregelen en als zowel door de ambtelijke organisatie als door de 
bestuursorganen hieraan gewerkt wordt. Het thema 'íntegriteit' kan nooit afgerond worden, maar 
zal steeds opnieuw op de agenda gezet moeten worden. Er is bovendien meegegeven dat werken 
aan integriteit pas een goede voedingsbodem vindt als er geen onderzoeksvraag meer te 
beantwoorden is. Op 14 april jl heeft de raad besloten geen nadere onderzoeken meer naar de 
COA-gelden te doen. 



In de afgelopen periode is de regeling gebruik elektronische communicatiemiddelen aangepast en 
zijn de richtlijnen voor declaraties van collegeleden aangepast, zoals periodiek gebruikelijk. Tevens 
wordt de verdere behandeling van het wetsvoorstel Wet bevorderen integriteit en functioneren 
decentraal bestuur nauwgezet gevolgd. Hieraan zal na invoering plaatselijke invulling worden 
gegeven.

Algemeen
• Fris regelmatig relevante wet- en regelgeving op en bespreek dilemma’s:
Dit is een algemeen punt dat onderdeel uitmaakt van de reguliere processen.

• Bestuurlijk-ambtelijk samenspel periodiek bespreekbaar maken (inrichten pfo, collegiaal 
bestuur bespreken, integraal en onafhankelijk adviseren, hoe komen prikkels van buiten 
de organisatie in, rolvastheid van alle partijen)

Er is in diverse collegevergaderingen en in overleggen met leidinggevenden bij diverse 
onderdelen stilgestaan. Het actiepunt in volle breedte kan onderdeel uitmaken van het 
introductieproces van de nieuwe burgemeester. 

• Subsidieprotocol breder implementeren (bijdragen en sponsoring bestaan niet)
Dit is een actiepunt dat nog niet is geïmplementeerd, maar dat ons inziens geen oorzaak van 
de ontstane situatie is. Er wordt nog in de organisatie bezien hoe andere 
subsidieverstrekkingen in eenzelfde procesafwikkeling kunnen worden ingepast zoals het 
subsidieproces binnen de afdeling OCSW nu is opgezet en al jaren met vele ‘checks and 
balances’ loopt. 

Conclusie

Geconcludeerd kan worden dat de interventies op het gebied van rechtmatigheid zijn opgepakt en 
afgerond. Een aantal maatregelen zal onderdeel gaan uitmaken van de reguliere bedrijfsvoering en 
geïncorporeerd worden in processen en taken binnen de organisatie. 

Er is het afgelopen jaar intensief gewerkt om de maatregelen in te voeren. De nog openstaande 
acties blijven onder de aandacht en worden opgenomen in de reguliere processen in de 
organisatie. Derhalve wordt voorgesteld om deze rapportage tevens als eindrapportage te 
beschouwen.


