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11 Schattingen

Het toegepaste verslaggevingsstelsel is gebaseerd op wettelijke 

voorschriften weergegeven in het BBV. Naar onze mening zijn de 

door het college gekozen waarderingsgrondslagen en grondslagen 

voor resultaatbepaling voor de significante jaarrekeningsposten 

aanvaardbaar en in overeenstemming met het BBV.

12 Inkoop zorgaanbieders SD

Voor de inkoop van zorg met betrekking tot WMO en Jeugd werkt de 

gemeente Woerden samen met andere gemeente via Utrecht-West. 

Door Utrecht-West wordt namens de samenwerkende gemeenten 

zorg ingekocht en gecontroleerd. Met betrekking tot de inkoop van 

zorg is er een complexiteit in de controle van de bestedingen 

doordat er middels een gemiddeld tarief is ingekocht, dat alleen op 

totaalniveau bij Utrecht-West gecontroleerd kan worden. De 

controle van Utrecht-West is nog niet afgerond. In het controleplan 

van Utrecht-West is ook pas in de tijdsplanning rekening gehouden 

met een afronding van de controle in september 2018. Wij willen u 

adviseren om in de komende jaren de controle door Utrecht-West 

zodanig te plannen dat deze voor vaststelling van de jaarrekening is 

afgerond. 

Isis Desumma

Tijdigheid van de controle op het gemiddelde tarief zoals opgenomen in inkoopcontract t/m 2019. (Het 

gemiddelde tarief bestaat naast de PxQ tarieven die gedeclareerd worden voor de geleverde producten. Het 

gemiddelde tarief bestaat om te voorkomen dat zorgaanbieders ineens veel meer dure zorgtrajecten 

inzetten).De controle is een samenspel tussen de aanlevering van de data door zorgaanbieders, de controle 

hierop die door alle Utrecht-West gemeenten moet gedaan worden alvorens Inkoop en Monitroing Utrecht 

West (IM-UW) op totaalniveau kan controleren en in gesprek kan gaan met de zorgaanbieders. Acties om het 

proces te versnellen zijn: in overleg met IM-UW en de UW gemeenten de data uitvraag versimpelen; stimuleren 

van de zorgaanbieders tot correcte en tijdige aanlevering; en de overige gemeenten stimuleren tot tijdige 

controle van de aangeleverde data. In gesprek gaan met IM-UW hoe de planning naar voren gehaald kan 

worden. Door de grote afhankelijkheid van externe partijen en het feit dat het gemiddelde tarief een 

gemiddelde over alle UW gemeenten is, is het niet realistisch om ondanks alle extra inspanningen te verwachten 

dat de controle door IM-UW voor de vaststelling van de jaarrekening is afgerond. Vanaf de inkoop 2020 kan 

overwogen worden om de inkoop anders te organiseren inzake gemiddeld tarief, zodat deze controle op 

gemeenteniveau gedaan kan worden of overbodig wordt. 

De afspraken liggen tot en 

met 2019 vast tussen IM-

UW en de aangesloten 

gemeenten. Voor 2020 

kunnen nieuwe afspraken 

worden gemaakt. Hiervoor 

kan in overleg worden 

getreden om te komen tot 

een snellere afwikkeling 

van de controleslagen.

12 Inkoop zorgaanbieders SD

De wijze waarop geconstateerde bevindingen een eventueel effect 

hebben op de afrekening van de zorg richting de zorgleveranciers is 

niet concreet door de gemeente vastgelegd. Wij adviseren u om tot 

een besluit te komen of het doel van de controle door Utrecht-West 

voornamelijk een doelmatigheidscontrole is, of dat via de controle 

door Utrecht-West de afrekeningen van zorgleveranciers worden 

beoordeeld en vastgesteld.

Isis Desumma

Het doel van de detailcontrole is tweeledig. Controleren op doelmatigheid en controleren op het gemiddelde 

tarief. Controle op doelmatigheid heeft geen financiële gevolgen. Controle op het gemiddelde tarief kan leiden 

tot terugvordering, wanneer het gemiddelde tarief overschreden is. Doordat de controle laat plaatsvind, kan dit 

niet meegenomen worden in de jaarrekening. In het collegebesluit is daarom opgenomen dat wij voor de 

jaarrekening uitgaan van de accountantsverklaring en bijbehorende productieverantwoording van de 

zorgaanbieders. Afrekening met zorgaanbieders vindt plaats via het berichtenverkeer. Eventuele 

terugvorderingen op basis van de detailcontrole wordt middels dit collegebesluit buiten beschouwing gelaten 

voor de jaarrekeningcontrole. 

Het collegebesluit geeft 

aan dat we voor de 

jaarrekening controle 

uitgaan van de 

productieverantwoordinge

n van den zorgaanbieders. 

Deze bevatten ook een 

controleverklaring.

13 Grondexploitaties

De bouwgronden in exploitatie hebben een omvang van € 11,1 

miljoen negatief (2016: €12,4 negatief). Dit betreft historische kosten 

van € 5,6 miljoen onder aftrek van een verliesvoorziening van € 16,8 

miljoen voor Defensie-eiland (€2015: 4,4 miljoen resp 16,8 miljoen). 

Om te bepalen of de gemeente deze boekwaarden terugverdient, 

zijn meerjarenprognoses van de grondexploitaties opgesteld binnen 

de gemeente. Hierin is alle bekende informatie over toekomstige 

kosten en te verwachten opbrengsten door uw gemeente verwerkt.

Edward Elshout We nemen dit mee in de begroting.

In de begroting 2019 is 

een prognose opgenomen 

van de resultaten van de 

grondeploitatie 

14
Pensioenvoorziening 

Wethouders

Om de omvang van de verplichtingen voor pensioenen van 

wethouders beter inzichtelijk te maken in de jaarrekening, willen wij 

u vragen om vanaf 2018 de pensioenverplichtingen voor 

(voormalige) wethouders in zijn geheel op te nemen in de pensioen 

voorziening.

Daniëlle Rijnders Wij zullen dit bespreken met de nieuwe accountant.

We bespreken de 

methodiek met de nieuwe 

accountant aan de hand 

van de 'position paper' die 

is geschreven tijdens de 

jaarrekening 2017.

15 Sisa-bijlage
Wij constateren dat er geen sprake is van financiele fouten of 

onzekerheden.

Geen actie vereist

Geen actie vereist



15 Begrotingsrechtmatigheid

Bij de programma`s 1, 6, 7 en overhead heeft er 

begrotingsoverschrijving plaatsgevonden. Op grond van de richtlijnen 

in de kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV concluderen 

we dat de begrotingsoverschrijdingen wel rechtmatig zijn. 

Met betrekking tot investeringen in relatie tot door de raad 

vastgestelde kredieten hebben we vastgesteld, dat er geen 

kredietoverschrijdingen zijn die zelfstandig of gezamenlijk boven 

onze rapporteringstolerantie van € 100.000 komen.

16 Aanbestedingswetgeving

Op basis van de spendanalyse hebben wij de volgende bevindingen:

Voor 8 contracten constateren wij dat de Europese 

aanbestedingsregels niet zijn nageleefd door de gemeenten. Het 

betreft voornamelijk contracten op het gebied van inhuur personeel, 

adviesdiensten en onderhoud installaties. De totale 

onrechtmatigheid komt uit op € 1.422.000. Wij hebben dit bedrag 

meegenomen als rechtmatigheidsfout.

Voor twee contracten is het onzeker of de EU aanbestedingsregels 

op de juiste wijze wordt nageleefd. Het betreft contracten die in het 

verleden zijn gegund waarbij er onvoldoende controle documentatie 

aanwezig is. De omvang van deze onzekerheid betreft € 393.000.

Rosalie van den Hoven

In het teammanagers overleg van juli 2018 zijn deze bevindingen besproken. Er zijn voorzorgsmaatregelen 

getroffen zoals eerder inzage in cijfers voor teammanagers zodat in vroeg stadium bekend is welke kosten 

onrechtmatig zijn. Daarnaast zal er structureel gedocumenteerd worden zodat voldoende controle 

documentatie aanwezg is voor de accountant.

Het aanbestedingsproces 

wordt opnieuw 

beoordeeld en 

aangescherpt waar nodig. 

Daarnaast wordt 

onderzocht of we een 

inkoopmodule kunnen 

gaan hanteren om het 

proces nog verder te 

verbeteren.

16 Aanbestedingswetgeving

Diverse opdrachten ten aanzien van groenonderhoud en inhuur van 

personeel zijn veelal via onderhandseprocedures gegungd, wat 

toegestaan is omdat de individuele inhuurcontracten beneden de 

aanbestedingsdrempel zijn. Wij adviseren te onderzoeken of 

dergelijke opdracht niet beter in een raamcontract gegund dienen te 

worden, waarmee mogelijk aanbestedingsvoordelen gerealiseerd 

kunnen worden en de rechtmatigheid vooraf geborgd kan worden. 

Zeker nu er gewerkt aan het krijgen van centraal inzicht in de diverse 

inhuurcontracten en het clusteren van opdrachten meer voor de 

hand komt te liggen, verwachten wij dat op vlak in 2018 stappen 

gezet worden.

Rosalie van den Hoven
Het clusteren van dergelijke opdrachten is nu uitgezet in de organsiatie en zal zeker gelden voor inhuur van 

derden.

Het clusteren van 

dergelijke opdrachten is 

nu uitgezet in de 

organsiatie en zal zeker 

gelden voor inhuur van 

derden.

16 Aanbestedingswetgeving

De gemeente Woerden maakt voor de inhuur van personeel gebruik 

van een marktplaats om opdrachten openbaar in de markt te 

plaatsen. Echter voldoet deze marktplaats niet geheel aan de 

aanbestedingswet. Wij adviseren u daarom om de marktplaats 

dusdanig in te richten dat het voldoet aan de vereeisten van de 

wetgeving (bijvoorbeeld een dynamisch aankoopsysteem). Daarnaast 

adviseren wij u om de reeds verstrekte opdrachten te monitoren op 

naleving van de aanbestedingsrichtlijnen.

Rosalie van den Hoven
Door de accountant zijn geen concrete voorbeelden gegeven welk onderdeel of welke onderdelen niet voldoen 

aan de aanbestedingswet. Het gehele proces voor het aanbesteden van inhuur derden wordt opnieuw bekeken.

 Het proces wordt in zijn 

geheel herzien en waar 

nodig aangepast.

17 WNT

Op basis van onze controle, waaraan het door het ministerie van BZK 

opgesteld Controleprotocol WNT ten grondslag ligt, hebben wij 

vastgesteld dat de WNT in 2017 is nageleefd en dat de toelichting 

hierover in de jaarrekening geen en/of onzekerheden bevat.

Geen actie vereist

Geen actie vereist



17 VPB

Uit deze analyse volgde de conclusie dat de gemeente Woerden voor 

het jaar 2016 door de ondernemingspoort komt en over het jaar 

2016 een aangifte vpb moet in te dienen. Over 2016 zullen dit de 

baten en lasten met betrekking tot parkeren en grondexploitatie zijn. 

De fiscale resultaten over 2016 en 2017 zijn echter nagenoeg nihil. 

Om deze reden zijn geen lasten of baten vpb in de jaarrekening 

opgenomen.

Daniëlle Rijnders Momenteel loopt de afwikkeling van de vpb aangifte over het jaar 2016 iom externe fiscale adviseur.

Voor het boekjaar 2018 zal 

onze fiscaal adviseur 

wederom de VPB positie 

bepalen.

17 Loonbelasting

Veel voorkomende risico`s liggen op het vlak van de 

werkkostenregeling en de inhuur van derden, wet aanpak 

schijnconstructies en de wet ketenaansprakelijkheid. Wij raden uw 

gemeente aan deze risico-analyse te doorlopen om na te gaan of op 

deze onderwerpen of op andere vervolgacties dienen te worden 

ondernomen.

Geen actie vereist


