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Stoplichtmodel 

1 Inleiding  
Het stoplichtmodel heeft als doel het informeren van het college van B&W over de uitkomsten van de interne controles over het 2e halfjaar 2020. Het interne controleplan 2020 zoals 
vastgesteld door het college op 7 april 2020 dient hiervoor als basis. Wij rapporteren met dit stoplichtmodel 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.  
 
Met ingang van boekjaar 2021 geeft het college een rechtmatigheidsverantwoording af in de jaarrekening. Om het college in staat te stellen om deze verantwoording af te leggen zal Interne 
Controle (IC) rapporteren over alle relevante onderwerpen die deze verantwoording betreffen. Boekjaar 2020 wordt door IC gebruikt als oefenjaar. Deze periode wordt mogelijk verlengd als 
de wettelijke afgifte van de rechtmatigheidsverantwoording door het college, wordt uitgesteld. Derhalve wordt er in deze rapportage voor het eerst gerapporteerd over de naleving van de 
Europese aanbestedingsregels in het kader van de controle op de rechtmatigheid.  
 
2 Managementsamenvatting  
De interne controle is voor boekjaar 2020 volgens planning verlopen. Op basis van de managementletter 2020 van BDO is gebleken dat er geen sprake is van significante tekortkomingen in 
de financieel relevante processen. Er is wel sprake van aanbevelingen om te evolueren van een gegevensgerichte controle naar een procesgerichte controle. Samen met de betreffende 
afdelingen is team Interne Controle (IC) in overleg hoe dit opgepakt kan worden.  
 
Het team IC heeft over het 2e halfjaar geen fouten geconstateerd inzake de getrouwheid van de te controleren processen. Ten aanzien van rechtmatigheid zijn er fouten geconstateerd in 
het kader van Europese aanbestedingen (namelijk langlopende IT contracten uit voorgaande jaren). Daarnaast zijn er aanbevelingen.  
 
Belangrijkste aanbeveling uit zowel de interne controle als de jaarrekeningcontrole 2019 is de dossiervorming (met name bij prestatielevering bij inkopen). Uit de uitgevoerde controles blijkt 
dat er sprake is van aanbevelingen op het proces “administratie en vastlegging”, inkoop en aanbestedingen en sociale zaken. Deze aanbevelingen zijn onder de aandacht van de 
vakafdelingen. De opmerkingen uit de managementletter en het rapport van bevindingen van voorgaande jaren zijn eveneens onder de aandacht. Zoals uit de bevindingen blijkt loopt de 
uitvoering van de actiepunten niet geheel volgens planning maar krijgt deze wel voldoende managementattentie.   

 
3 Stoplichtmodel  
In het stoplichtmodel treft u de volgende kleurcodes per proces aan. Hieronder een legenda met de betekenis van de verschillende kolommen en gebruikte kleuren: 

Kleur Status uitvoering volgens controleplanning? Status kolommen procesbeschrijving, lijncontrole, interne controle en conclusie 

 Uitvoering conform planning Geheel afgerond. 

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

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

  Geen onderdeel IC plan 
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Nr. Processen Vakafdeling Uitvoering 
cf. planning 

Bevindingen1 
voorgaand jaar  

Bevindingen 
IC 2020 

Aanbevelingen2 Proces-
beschrijving 

Lijn-
controle3 

Interne 
controle4 

Conclusie 2020 

          Getrouwheid Rechtmatig Doelmatig 

1  Grondexploitatie R&E  Nee Nee Nee       

2  Inkopen en aanbestedingen Alle  Ja Ja Ja        

3  Administratie en vastlegging F&C  Ja Nee Ja       

4  Investeringen F&C  Nee Nee Nee       

5  Lonen en salarissen Concern  Nee Nee Nee       

6  Beheersing van verbonden 
partijen en FVA 

F&C  Nee Nee Nee       

7  Sociale zaken: WMO, 
jeugdzorg, p-wet  

WIZ/OCSW  Nee Nee Ja       

8  Subsidieverlening OCSW  Nee Nee Nee       

9  Verhuuropbrengsten R&E  Nee Nee Nee       

10  Algemene uitkering F&C  Nee Nee Nee       

11  Belastingen en heffingen F&C  Nee Nee Nee       

12  Parkeeropbrengsten OG  Nee Nee Nee       

13  Omgevingsvergunningen VTH  Nee Nee Nee       

14  Leges burgerzaken D  Nee Nee Nee       

 
 
Toelichting rode vlakken 
De rode vlakken in bovenstaand overzicht betreffen:  

 De bevindingen inzake de rechtmatigheid bij inkoop en aanbestedingen betreffen het niet naleven van Europese aanbestedingsrichtlijnen (langlopende IT contracten) en de 
bevinding inzake doelmatigheid betreft de dossiervorming van prestatielevering (zie ook PROA);  

 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Bevindingen: zien toe op getrouwheid- en rechtmatigheidsbevindingen. 
2 Aanbeveling: betreft aanbevelingen inzake doelmatigheid en doeltreffendheid. 
3 Lijncontrole: zie ook toelichting in IC-plan 2020. 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 vakafdeling met review door coördinator interne controle.  
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4 Toel ichting voortgang en bevindingen 2020  
 

4.1.  Voortgang 
Zoals blijkt uit bovenstaand voortgangsoverzicht  is de interne controle over 2020 uitgevoerd volgens planning.  
 

4.2.  Bevindingen/aanbevelingen  interne controle 2020 
 
4.2.1 Bevindingen interne controle 2019 en follow up 2020: 
Administratie en vastlegging 
Het proces “Administratie en vastlegging” betreft het bijhouden van de balansrekeningen (zijnde de tussenrekeningen, de kortlopende vorderingen en schulden), mutaties 
crediteurenstambestand en memoriaalboekingen. Wij hadden vanuit onze interne controle 2019 alleen bevindingen omtrent Administratie en vastlegging, specifiek op de balansrekeningen. 
Wij constateerden dat zowel besturend (beheersmatig) als in het primaire proces verbetermaatregelen noodzakelijk zijn. Op dat moment was er sprake van achterstanden. Bij 8 van de 105 
door ons geselecteerde omvangrijke balansrekeningen was geconstateerd dat er geen actueel inzicht is en/of onvoldoende documentatie van de betreffende saldi aanwezig was. Hierdoor 
bestond het risico dat de tussentijdse financiële informatie 2019 onvoldoende betrouwbaar was en dat er bij het opstellen van de jaarrekening 2019 nog onvoorziene (resultaat)correcties 
benodigd waren. Voor het boekjaar 2020 heeft de controle begin 2021 plaatsgevonden. Algemeen beeld is dat de omvangrijke tussenrekeningen bij zijn tot en met december 2020, met 
uitzondering van de debiteuren. Er zijn afspraken gemaakt met de teamleider financieel beheer om dit vanaf 2021 periodiek bij te houden. De aanbevelingen uit 2019 zijn adequaat opgepakt 
door de afdeling.  
 
4.2.2 Bevindingen interne controle 2020: 
Inkopen en aanbestedingen 
Op basis van de uitgevoerde spendanalyse tot en met december 2020 is gebleken dat er sprake is van een rechtmatigheidsfout omtrent EU-aanbestedingen van € 595.000. Dit betreft twee 
aanbieders van IT, welke ook in voorgaande jaren tot een rechtmatigheidsfout hebben geleid. Dit staat op de lijst van prioriteiten voor 2021. 

 
4.2.3 Aanbevelingen interne controle 2020: 
Inkopen en aanbestedingen 
Het inkoopproces is vanaf september 2020 anders ingericht in Coda. Sinds deze verandering is het niet meer mogelijk voor medewerkers van team IC om de werkstroomhistorie in Coda te 
raadplegen vanwege licentierechten. Via medewerkers van de afdeling Financieel beheer hebben we kunnen vaststellen dat de prestatieverklaring voor inkopen in onze steekproef groter 
dan € 5.000 beschikbaar is in coda. Het proces functioneert derhalve adequaat, alleen is het voor IC momenteel niet mogelijk om zelfstandig de controle uit te voeren. Teamleider financieel 
beheer is bezig met een oplossing voor dit probleem.  

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

Geen eenduidige documentatie 
prestatielevering  

Rechtmatigheid kan niet 
worden vastgesteld 

Niet kunnen traceren van 
onderliggende stukken 

Opstellen instructies voor het opbergen van de 
onderliggende stukken (aanmaken van een zaak) 

Hoofd Financiën & control 30-06-2021 

 

                                                           
5 Dit betrof in 2019 de debiteuren, de overlopende activa en de overlopende passiva. Volledigheidshalve merken wij op dat dit in het 2e halfjaar 2019 is opgelost. 
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Administratie en vastlegging 
De aanbevelingen inzake administratie en vastlegging hebben betrekking op de balansrekeningen. De bevindingen uit boekjaar 2019 zijn adequaat opgelost, zie ook follow up bevindingen 
2019, met uitzondering van de balansrekening debiteuren. Deze balansrekening is in 2020 niet periodiek bijgehouden. Advies om dit vanaf 2021 wel te doen.  

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

Geen actueel inzicht in de 
debiteurenpositie 

Getrouwheid en/of 
rechtmatigheid kan niet 
worden vastgesteld 

De balansrekening wordt niet 
periodiek geanalyseerd 

Periodieke analyse van de openstaande posten.  Teamleider Financieel 
beheer  

30-06-2021 

 
Werk, inkomen en zorg 
Bij het onderzoek is gebleken is dat incidenteel sprake is van het niet kunnen traceren van onderliggende stukken in Djuma waardoor de audit trail /controlespoor onderbroken wordt. Een 
besluit  moet herleid kunnen worden aan de aan hand van onderliggende stukken zoals een aanvraagformulier, een rapportage en bewijsstukken. Het incidenteel niet kunnen traceren van 
onderliggende stukken heeft niet geleid tot een financiële tekortkoming.   

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

Ontbreken controlespoor Rechtmatigheid kan niet 
worden vastgesteld 

Niet kunnen traceren van 
onderliggende stukken 

Opstellen instructies voor het opbergen van de 
onderliggende stukken (aanmaken van een zaak) 

Hoofd Werk, inkomen en 
zorg 

30-06-2021* 

WMO Termijnoverschrijdingen 
(besluiten worden te laat genomen) 

-Financieel gelet op de 
Wet dwangsom en beroep 
bij niet tijdig beslissen.  
-Imago 

-Geen prioritering bij 
leidinggevende 
-lijstwerk met doorlooptijden is niet 
duidelijk of wordt niet gebruikt 
-onderbezetting 

-Strak(ker) sturen op doorlooptijden 
-Dieper ingaan op de achtergrond van de genoemde 
oorzaken 

Hoofd Werk, inkomen en 
zorg 

30-06-2021* 

*toelichting: deadline is naar achter verschoven omdat vanwege Covid-19 vooraleerst de prioriteit op een juiste uitvoering van de TOZO is komen te liggen. Dit heeft op generlei wijze invloed 
op de rechtmatigheid van de andere processen. 

 
4.2.4 Rechtmatigheidsverantwoording 
Boekjaar 2020 wordt door team IC gebruikt als oefenjaar inzake de rechtmatigheidsverantwoording. Derhalve is bij deze rapportage een proef verantwoording opgenomen. In de 

verantwoording worden de bevindingen opgenomen inzake rechtmatigheid. Voor 2020 betreffen dit enkel bevindingen inzake het niet naleven van de wet- en regelgeving omtrent EU 

aanbestedingen. Gezien het bedrag (€ 595.000) is er geen aanleiding voor een niet goedkeurende rechtmatigheidsverantwoording. De grens voor goedkeuring in de 

rechtmatigheidsverantwoording is gelijk aan de goedkeuringsgrens van de accountant, zijnde 1% van de totale lasten, op basis van de begroting € 1.500.000.  

Werkzaamheden uitgevoerd op het gebied van rechtmatigheid: 
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 Grondexploitatie: de interne controle op de grondexploitatie beperkt zich tot de grond aan- en verkopen. Bij de controle wordt vastgesteld dat de onderliggende documentatie is 

geautoriseerd door de bevoegde personen. Hierbij geen rechtmatigheidsfouten geconstateerd 

 Inkopen & aanbestedingen: de interne controle op de inkopen stelt vast dat alle inkoopfacturen in de selectie zijn geautoriseerd door de bevoegde persoon en dat de betreffende 

prestatie geleverd is. Hierbij geen rechtmatigheidsfouten geconstateerd. Inzake aanbestedingen wordt er een integrale controle uitgevoerd op de naleving van de Europese 

aanbestedingsvoorschriften, hierbij zijn 2 fouten geconstateerd. Zoals bovenstaand ook toegelicht betreft dit 2 reeds bekende fouten, namelijk langlopende IT contracten. De 

omvang van de geconstateerde fouten is lager dan € 1.500.000 en derhalve worden deze fouten niet opgenomen in de rechtmatigheidsverantwoording.  

 Administratie en vastlegging: bij de controle op de tussenrekeningen is er geen sprake van toets punten inzake rechtmatigheid. Bij de controle op de memoriaalboekingen is 

vastgesteld dat de memoriaalboekingen zijn geautoriseerd door de bevoegde persoon en dat deze zijn onderbouwd met onderliggende brondocumentatie. Geen 

rechtmatigheidsfouten geconstateerd. 

 Investeringen: bij deze controle is vastgesteld dat de facturen zijn geautoriseerd door de bevoegde persoon. Hierbij geen rechtmatigheidsfouten geconstateerd.  

 Lonen & salarissen: bij deze controle wordt integraal vastgesteld dat de mutaties in dienst en uitdienst geautoriseerd zijn door de bevoegde persoon. De onkostendeclaraties van 

het college van B&W worden ook integraal getoetst op autorisatie. Hierbij zijn geen rechtmatigheidsfouten geconstateerd.  

 Verbonden partijen: bij de controle is vastgesteld dat de betalingen worden gedaan op basis van geautoriseerde brondocumenten en dat de rapportagemomenten zoals gevraagd  

door de accountmanager worden nageleefd. Hierbij geen rechtmatigheidsfouten geconstateerd. 

 Sociale zaken: bij de controle is gebleken dat alle uitkeringen zijn verstrekt conform geldende wet- en regelgeving. Geen rechtmatigheidsfouten geconstateerd.  

 Subsidies: bij de controle is vastgesteld dat de subsidieverlening van boekjaar 2020 en de vaststelling van de subsidies over boekjaar 2019 (voor zover van toepassing) rechtmatig 

hebben plaatsgevonden. Hierbij geen fouten geconstateerd. 

 Verhuur: bij de controle is vastgesteld dat de onderliggende documentatie bij verhuur is geautoriseerd door de bevoegde persoon en dat de gehanteerde prijzen conform de 

geldende voorschriften zijn. Geen rechtmatigheidsfouten geconstateerd. 

 Algemene uitkering: vastgesteld dat de ontvangsten conform de circulaire van het ministerie zijn. Geen rechtmatigheidsfouten geconstateerd. 

 Belastingen: de belastingen worden uitgevoerd door de BsGW. Vastgesteld dat de financiële administratie van de gemeente Weert aansluit op de kwartaalrapportages van de 

BsGW. Geen rechtmatigheidscontroles hierbij.  

 Parkeeropbrengsten: vastgesteld dat de parkeeropbrengsten in de automaten aansluiten op de geregistreerde parkeeropbrengsten in de financiële administratie. Hierbij geen 

rechtmatigheidsfouten geconstateerd. 

 Omgevingsvergunningen: vastgesteld dat de beschikkingen zijn geautoriseerd door de bevoegde persoon en dat termijnen worden nageleefd. Geen rechtmatigheidsfouten 

geconstateerd.  

 Leges burgerzaken: geen interne controle uitgevoerd gezien bedrag. Geen gevolgen voor de rechtmatigheidsverantwoording. 
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Op basis van bovenstaande werkzaamheden kan worden geconcludeerd dat er geen sprake is van rechtmatigheidsfouten welke opgenomen dienen te worden in de 

rechtmatigheidsverantwoording. Zie onderstaand voor de rechtmatigheidsverantwoording behorende bij jaarrekening 2020. Omdat 2020 een oefenjaar betreft is deze verantwoording niet 

opgenomen in de jaarrekening maar enkel in deze rapportage.  
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□  P  R  O  E  F      R  E  C  H  T  M  A  T  I  G  H  E  I  D  S  V  E  R  A  N  T  W  O  O  R  D  I  N  G  □ 
 
 
Verantwoordelijkheid college van burgemeester en wethouders 
In deze rechtmatigheidsverantwoording geeft het College van burgemeester en wethouders aan in hoeverre de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties, 
rechtmatig tot stand zijn gekomen. Dit houdt in dat deze in overeenstemming zijn met door de gemeenteraad vastgestelde kaders zoals de begroting en gemeentelijke verordeningen en met 
bepalingen in de relevante wet- en regelgeving. Deze verantwoording betreft de rechtmatige uitvoering van de taken en omvat het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk 
gebruik criterium bij de desbetreffende financiële beheershandelingen en transacties. Bij de waarderingsgrondslagen in de jaarrekening is het door de raad op 04 november 2020 
vastgestelde normenkader van de relevante wet- en regelgeving verder toegelicht.  

 
Deze verantwoording hanteert een grensbedrag omdat alleen de van belang zijnde aspecten in de verantwoording hoeven te worden betrokken. Deze grens is door de gemeenteraad 
bepaald en bedraagt 1% van de totale lasten inclusief mutaties in de reserves en is daarmee vastgesteld op € 1.500.000.  
 
Conclusie  
Het college is van mening dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen binnen de daarvoor gestelde grens. Er is 
geen sprake van afwijkingen groter dan de goedkeuringstolerantie.  

 
 
Burgemeester   Gemeentesecretaris 
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5 Opvolging belangrijkste bevindingen uit inter im controle 2020 / jaarrekeningcontrole 2019  
De onderstaande aandachtspunten uit de managementletter 2020 en het rapport van bevindingen 2019 hieronder opgenomen. Achter de aandachtspunten is de status van deze punten 
opgenomen. 
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Noot: Bij een aantal acties is in het opmerkingenveld de tekst opgenomen dat bij de interimcontrole 2021 (4e kwartaal 2021) nog een toets dient plaats te 
vinden door de accountant. Het betreffende actiepunt is in het merendeel van die gevallen dan wel door de vakafdeling opgepakt en afgerond en zou  
normaal gesproken de status: grijs (=afgerond) krijgen. Aangezien de betreffende toetsing door de accountant nog plaats dient te vinden, is de status nog 
“groen” (=volgens planning) gemarkeerd en kunnen deadlines in het verleden liggen. 




