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Reactie op de bevindingen van de interim controle 2020 door BDO 
Audit & Assurance B.V.

Inleiding
De accountant heeft de interim controle 2020, vooruitlopend op de controle van de jaarrekening 2020,  
uitgevoerd. De bevindingen van de interim controle zijn vastgelegd in de managementletter 2020. 
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 interne controle
4. Bevindingen significante processen
5. IT beheersing.

In deze reactie wordt conform de opzet van de managementletter, waar nodig, 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 2020.
3. Bevindingen significante processen.
4. IT Beheersing.
5. Bevindingen interne controle, voor zover deze niet blijken uit punt 3. Bevindingen significante 

processen.

1 Dashboard 
1.1 Actualiteiten wet- en regelgeving
Invoering van de rechtmatigheidsverantwoording per 2021 is nog onzeker vanwege behandeling in de 
2e kamer. 
In 2020 zijn er twee notities uitgebracht door het SDO en de commissie BBV:

 De notitie ‘vastlegging en onderbouwing prestatielevering bij inkopen door decentrale 
overheidsorganisaties’.

 De notitie ‘Controle recht op zorg’.

1.2 Actualiteiten - Corona
Belangrijke thema’s zijn zorgcontinuïteit en TOZO. Deze thema’s worden in samenspraak met de 
vakafdeling opgepakt. 

1.3 Ons beeld van de interne beheersing.
De interne beheersing van onze gemeente als geheel is in opzet voldoende om materiële onjuistheden 
en of onrechtmatigheden in het kader van de jaarrekeningcontrole te ontdekken en te corrigeren. Niet 
alle beheersingsmaatregelen in de processen liggen echter zichtbaar vast en derhalve kan BDO niet 
hierop steunen en kiezen ze (evenals als in 2019) voor een gegevensgerichte controleaanpak. 

Op pagina 19 en 20 van de managementletter is een tabel opgenomen waarin de conclusies inzake 
CTFS (controle technische functiescheiding), AO/IB (administratieve organisatie/interne beheersing) en 
VIC (verbijzonderde interne controle). Met uitzondering van ICT is de CTFS voor alle gecontroleerde 
processen groen, dat wil zeggen dat de controle technische functiescheiding adequaat is. Inzake AO/IB 
zien we met name een gele kleur, dat wil zeggen dat de beheersingsmaatregelen in opzet toereikend 
zijn maar dat ze niet in alle gevallen zichtbaar vastliggen. De rode kleur (ontoereikend) bij inkopen en 
aanbestedingen heeft te maken met de geconstateerde rechtmatigheidsfouten inzake Europese 
aanbestedingen (uit 2019). De VIC is adequaat of toereikend voor alle processen waarop deze actief is. 
Overall conclusie is dat de processen in opzet adequaat zijn met hier en daar een aanbeveling inzake 
het zichtbaar vastleggen van beheersingsmaatregelen. 
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1.4 Bevindingen processen
De geselecteerde deelwaarnemingen zijn naar tevredenheid aangeleverd door Control. Aanlevering van 
de resterende deelwaarnemingen volgt bij de jaarrekeningcontrole, conform afspraak. 
Naar aanleiding van de aanbevelingen vanuit de integriteitsonderzoeken heeft de organisatie diverse 
acties ondernomen zoals een toelichting aan de raad en is een separaat collegebesluit genomen over 
de rechtmatige besteding van de COA-lasten 2020. Tevens is een plan van aanpak opgesteld waaraan 
opvolging wordt gegeven.

1.5 Beheersing IT
Zie voor de bevindingen hoofdstuk 2 van deze reactie. Hierbij wordt opgemerkt dat de bevindingen 
identiek zijn aan de bevindingen in de managementletter van 2019. Dit komt omdat de optimalisatie 
van pakket Coda waarin de bevindingen van 2019 zijn meegenomen in 2020 heeft gelopen en dat deze 
pas operationeel is in 2021. In 2021 wordt een nieuwe IT audit uitgevoerd waarbij dan een toets zal 
plaatsvinden op de bevindingen uit 2019.

1.6 Verbijzonderde interne controle  
De samenwerking door Control met de accountant is goed. Volgende uitdaging is de invoering van de 
rechtmatigheidsverantwoording. De concerncontroller en de coördinator Interne controle zijn hier 
samen mee aan de slag. 

2 Ontwikkelingen en aandachtspunten
Dit betreffen ontwikkelingen binnen de gemeente en actualiteiten in wet- en regelgeving. 

 Coronacrisis en jaarrekening 2020: 
o Gevolgen Corona worden in samenspraak met de afdelingen opgepakt en maken 

onderdeel uit van de planning inzake het opstellen van de jaarrekening;
o Er wordt een addendum bij het controleprotocol opgesteld in verband met Corona; 

hierin zijn aanvullende uitsluitingen opgenomen voor de controle-opdracht van BDO en 
wordt de reikwijdte van de accountantscontrole verder ingevuld;

o Er heeft een informatiebijeenkomst plaatsgevonden met de raad inzake Corona. 
 Rechtmatigheidsverantwoording. Er is een plan van aanpak opgesteld door de 

concerncontroller en de coördinator Interne controle en bij de 2e half jaarrapportage van de 
interne controle wordt er een eerste (oefen)verantwoording opgesteld. 

 Actualiteiten BBV. De actualiteiten zijn gedeeld met de betreffende vak afdeling en reeds 
geborgd in de processen. 

3 Bevindingen interne controle
De Verbijzonderde Interne Controle voldoet niet aan COS 610 (evenals 2019) derhalve kan BDO niet 
steunen op de werkzaamheden en voert ze een gegevensgerichte controle uit. De volgende uitdaging 
is de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording. De concerncontroller en de coördinator Interne 
controle zijn hier samen mee aan de slag. 

4 Bevindingen significante processen 
De controleaanpak van BDO is ongewijzigd. Belangrijkste risico’s en processen zijn:

 Management override.
 Aanbestedingsrechtmatigheid. 
 Waardering grondexploitaties. 
 De gevolgen van ongeautoriseerde handelingen in IT systemen, met name coda.

Bovenstaande onderwerpen zijn structureel geborgd in het proces van het opstellen van de 
jaarrekening.

Er zijn vooruitlopend op de jaarrekeningcontrole 2020 reeds afspraken gemaakt over aanvullende 
controlewerkzaamheden die het gevolg zijn van leemtes in de AO/IB naar aanleiding van de 
geconstateerde bevindingen die in de managementletter 2020 aan bod komen.
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Het betreft de onderstaande afspraken:
Bevindingen Verwijzing 

ML
Reactie afdeling Eigenaar Deadline

P&C: geen formele 
procesbeschrijving opstellen 
begroting en rapportages 

Pag. 19 Er wordt gewerkt met een gedetailleerd 
spoorboekje waar het proces in te volgen is.

M. Andringa nvt

P&C: betrouwbaarheid 
tussenrapportage geen 
onderdeel IC plan. 

Pag. 19 De betrouwbaarheid wordt opgenomen in het 
IC plan. 

J. van Veen 31-12-2021

Subsidies: geen sub 
administratie 
subsidieverstrekkingen. 

Pag. 19 Dit onderwerp wordt meegenomen bij de 
optimalisatie van coda. Operationeel in 2021. 

H. Janssen 31-12-2021

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

Pag. 19 Het proces is in 2020 opnieuw ingericht, 
waarbij dit aspect is meegenomen. De 
effecten van deze herinrichting zijn zichtbaar 
vanaf Q4 2020. 

M. Andringa 31-12-2020

Inkoop & aanbesteding: geen 
afgedwongen controle op 
prestatielevering in Coda. 

Pag. 19 Dit onderwerp is meegenomen bij de 
optimalisatie van de financiële systemen in 
2020. De effecten van deze herinrichting zijn 
zichtbaar vanaf Q4 2020.

M. Andringa 31-12-2020

Personeel: het beleid omtrent 
de autorisatie van 
onkostendeclaraties van B&W 
ligt niet zichtbaar vast

De autorisatie van de 
onkostendeclaraties is in de 
praktijk goed geregeld maar dit 
beleid is niet zichtbaar 
opgenomen in de verordening. 

Pag. 19 Er wordt een procesbeschrijving opgesteld 
waarin de geconstateerde aanbeveling wordt 
opgenomen.

G. Stroux 30-06-2021 

WMO: lijstwerk met 
doorlooptijden wordt niet 
consequent gebruikt om de 
tijdigheid van besluiten te 
waarborgen

Pag. 19 Aandachtspunt is bekend. Geen gevolgen voor 
getrouwheid en/of rechtmatigheid derhalve 
voor 2021 geen actie

Nvt Nvt

Participatiewet: geen 
functiescheiding bij het 
invoeren of wijzigen van 
bankrekeningnummers in de 
uitkeringsadministratie.

Pag. 19 Dit wordt in het 1e kwartaal van 2021 
systeemtechnisch opgelost. 

N. Peeters 30-06-2021

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

Pag. 19 Het proces is onderdeel van het IC plan. Geen 
aanpassingen aan de aanpak van de VIC voor 
2021. Proces is voldoende geborgd in de lijn.

Nvt Nvt

Verbonden partijen: grip op de 
volledige en juiste aanlevering 
van de gegevens aan de BsGW

Pag. 19 Aandachtspunt is bekend. Intern is hier 
aandacht voor. Op dit moment geen gevolgen 
voor de getrouwheid en/of rechtmatigheid van 
de jaarrekening. 

M. Andringa Nvt

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

Pag. 19 Proces is adequaat met uitzondering van de 
controle op de volledigheid welke  door de VIC 
wordt gecontroleerd i.p.v. in de lijn. 

H. Stultiens Nvt
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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

Proces is adequaat met uitzondering van de 
controle op de volledigheid welke  door de VIC 
wordt gecontroleerd i.p.v. in de lijn. 

S. van 
Mensvoort

Nvt

5. IT beheersing
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 ook voor 2020 geldig. Na de conversie naar 
Coda14 zal in 2021 een nieuwe IT audit plaatsvinden.  

6. Vooruitblik jaarrekening 2020
BDO onderkent aandachtspunten voor de jaarrekeningcontrole 2020, deze zijn opgesomd in de 
management letter. Volledigheidshalve melden wij dat deze aandachtspunten en afspraken reeds op 
de agenda van de afdeling Financiën & Control staan.


