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Reactie op de bevindingen van de interim controle 2022 door BDO 
Audit & Assurance B.V. 
 
Inleiding 
De accountant heeft de interim controle 2022, vooruitlopend op de controle van de jaarrekening 2022,  
uitgevoerd. De bevindingen van de interim controle zijn vastgelegd in de managementletter 2022.  
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. Bevindingen IT beheer. 
5. Vooruitblik jaarrekening.  
 
In deze reactie wordt conform de opzet van de managementletter, waar nodig, ingegaan op de 
onderwerpen die de accountant aan de orde heeft gesteld. 
 
Dashboard  
 
In het dashboard is een samenvatting opgenomen van de managementletter. Op basis van 6 
hoofdthema’s: 
1. Uw interne beheersing 

De interne beheersing en controleomgeving is van voldoende niveau om tot een betrouwbare 
jaarrekening te komen. 

2. IT beheer 
De conclusie is dat er niet gesteund kan worden op de betreffende beheersingsmaatregelen en dat 
er een gegevensgerichte controle wordt uitgevoerd. 

3. Aandachtspunten jaarrekening. 
Onderstaande onderwerpen zijn onder de aandacht van de vakafdeling bij het opstellen van de 
jaarstukken 2022: 

• Inflatie en prijsstijgingen. 
• Uitspraak bouwvrijstelling stikstof: deze uitspraak heeft gevolgen voor de grondexploitaties. De 

gevolgen worden meegenomen bij de actualisatie van de exploitatieopzetten. 
• Openbaarheidsparagraaf Wet open overheid (Woo): deze paragraaf vormt vanaf boekjaar 2022 

een onderdeel van de jaarrekening.  
4. Ontwikkelingen accountantscontrole. 

• In de controleverklaring 2022 zal BDO rapporteren over fraude en continuïteit als gevolg van 
de wijziging van verslaggevingsvoorschriften.  

• Vanaf boekjaar 2023 is de rechtmatigheidsverantwoording van kracht. In het kader van de 
invoering van de rechtmatigheidsverantwoording dienen drie verordeningen te worden 
aangepast. Deze aanpassingen zijn momenteel onderhanden en zullen in april behandeld 
worden door de raad. De tolerantiegrenzen in het kader van de rechtmatigheidsverantwoording 
maken onderdeel uit van het controleprotocol 2023.  

5. Overige bevindingen 
De verbijzonderde interne controle over het eerste half jaar 2022 is afgerond. De aanbeveling 
inzake het M&O beleid is onderhanden en wordt op 22 maart 2023 behandeld door de raad. 

6. Vooruitblik op de jaarrekening.  
Betreffende aandachtspunten zijn onder de aandacht bij de vakafdeling. 

 
 
IT beheersing 
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In 2022 is er een beperkte IT audit uitgevoerd waarbij is vastgesteld of de bevindingen welke zijn 
geconstateerd bij de IT audit van 2021 zijn opgelost en/of verbeterd. De bevindingen over 2022 
betreffen derhalve een follow up van de bevindingen van 2021. Punt 6 en punt 7 (pagina 20 en 21) 
zijn in 2022 geen onderdeel van de IT audit en zijn derhalve niet beoordeeld. 
Op basis van de uitgevoerde IT audit komen de volgende verbeterpunten naar voren. 
 
Applicatie Verbeterpunt Reactie CMT  
Coda & Civision Er is nog geen formele normpositie 

opgesteld waarin de rollen per 
functionaris worden weergegeven. 

Ten aanzien van CODA: Er is een 
overzicht beschikbaar van Gebruikers 
met bevoegdheid. Dit overzicht biedt 
inzicht welke gebruiker aan welk 
autorisatieprofiel binnen Coda 
gekoppeld is. Er is ook een overzicht 
beschikbaar van taken per 
bevoegdheid. In 2023 wordt een 
formeel overzicht vastgesteld, buiten 
Coda om.   
Civision: geen wijzigingen in Civision 
doorgevoerd vanwege de overgang 
naar Xworks vanaf 2023. Xworks 
wordt in 2023 geaudit.  

Coda Er is in 2022 een review uitgevoerd op 
de ingerichte autorisaties in Coda. Deze 
is nog niet op basis van een formele 
normpositie.  
 

Deze opmerking wordt in 2023 
opgelost door het op maken van een 
formele normpositie. 

Civision Er worden nog geen (aantoonbare) 
periodieke reviews uitgevoerd op 
juistheid en actualiteit van ingerichte 
autorisaties.  

Geen wijzigingen in Civision 
doorgevoerd vanwege de overgang 
naar Xworks vanaf 2023. Xworks 
wordt in 2023 geaudit. 

Coda Eindgebruikers beschikken in Coda over 
superuser-rechten, waardoor 
functiescheiding doorbroken is.  

Inmiddels is dit teruggebracht naar 
het minimum, maar helemaal te 
voorkomen is dit niet, gezien de 
grootte van het team. Dit risico is 
gemitigeerd door aanvullende controle 
op de memoriaalboekingen. 

Coda & Civison Er is een wijzigingsbeheerproces 
ingericht, waarbij updates worden getest 
voordat ze worden doorgevoerd. Echter, 
testwerkzaamheden worden niet 
gedocumenteerd waardoor niet 
inzichtelijk is dat eindgebruikers deze 
hebben verricht. 

Deze BIO norm is in 2022 niet 
gecontroleerd omdat er sprake is van 
een beperkte IT audit. Dit onderdeel is 
geen onderdeel van deze controle.  
 

Coda & Civison Er is geen inzicht in de genomen 
maatregelen ten aanzien van 
bescherming tegen calamiteiten. 
 

Deze BIO norm is in 2022 niet 
gecontroleerd omdat er sprake is van 
een beperkte IT audit. Dit onderdeel is 
geen onderdeel van deze controle.  
 

 
 
Vooruitblik jaarrekening 2022 
BDO onderkent aandachtspunten voor de jaarrekeningcontrole 2022, 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. 


