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Geachte leden van de Raad en het College, 

Hierbij ontvangt u het controleplan voor de jaarrekeningcontrole 2017. Dit controleplan gaat in op de reikwijdte van onze opdracht en aandachtspunten 
die van invloed zijn op onze controleaanpak. Als onderdeel van onze werkzaamheden vertalen wij actuele ontwikkelingen in risico's en 
aandachtsgebieden in het kader van de totstandkoming en controle van de jaarrekening van uw gemeente. Deze aandachtsgebieden zijn weergegeven 
in dit controleplan. 

Op deze wijze komen wij gezamenlijk met u in een vroegtijdig stadium van het controleproces tot een afstemming van onze aanpak en de onderwerpen 
die bijzondere aandacht verdienen. 

Wij stemmen de inhoud van dit plan graag af met u in een vergadering van de Auditcommissie. 

Met vriendelijke groet, 

MAZA \ 

V 
drs. D J 

HOFFMAN ACCOUNTANTS N.V. 
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CONTROLEPLAN 2017 GEMEENTE WOERDEN 

8 november 2017 Controleplan ten behoeve van de raad en het college 
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INHOUDSOPGAVE 
1. Opdracht en reikwijdte 
2. Controle-aanpak 

3. Specifieke aandachtsgebieden gemeente Woerden 

4. Materialiteit 

5. De inhoud van onze rapportages 
6. Controleproces en planning 

7. Interim-controle 

8. Eindejaarscontrole 
9. Fraude en onze controle-aanpak 
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1. OPDRACHT EN REIKWIJDTE 
Onderwerp Omschrijving dienstverlening 
Onze rapportages Naar aanleiding van de door ons te verrichten werkzaamheden brengen wij de volgende rapportages aan 

u uit: 
> Controleverklaring bij de jaarrekening van gemeente Woerden , met daarin een oordeel over: 

> de getrouwheid: of de jaarrekening in overeenstemming met het Besluit Begroting en 
Verantwoording, het BBV, is opgesteld; en 

> de rechtmatigheid: of de baten, lasten en balansmutaties die in de jaarrekening tot uitdrukking 
komen in overeenstemming met de in het normenkader opgenomen wet- en regelgeving tot 
stand zijn gekomen. 

> Managementletter na afloop van de interim-controle. 
> Accountantsverslag na afloop van de jaarrekeningcontrole. 

Mondelinge communicatie Het concept van de managementletter en het accountantsverslag bespreken wij met de gemeente
secretaris, de portefeuillehouder financiën en de Auditcommissie alvorens wij deze in definitieve vorm aan 
u uitbrengen. 

Daarnaast gemeente Woerden via gevraagde en ongevraagde advisering ondersteunen als onderdeel van 
onze jaarrekeningcontrole. 

Overige dienstverlening door 
Mazars 

» Controle van subsidieverantwoordingen waarvoor de opdracht door of namens het college aan ons 
wordt verstrekt. 

* In het geval er aan ons een verzoek wordt gedaan tot het verlenen van aanvullende diensten, toetsen 
wij aan de hand van de VIO (Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-
opdrachten) of wij invulling mogen geven aan dit verzoek. 
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CONTROLE-AANPAK 

Tussentijdse 
controle 

» Identificatie van significante processen op basis van risicoanalyse; 
« Opzet van processen in kaart brengen (via procesbeschrijvingen en 

interviews); 
1 Bestaan en (waar mogelijk en efficiënt) werking van de interne 

controlemaatregelen in deze processen in kaart brengen (op basis van 
één of meerdere waarnemingen in het proces). 

Eindejaarscontrole 

Conclusie of de interne controlemaatregelen het gehele jaar hebben 
gewerkt voor processen waar wij steunen op de effectieve werking van 
de interne beheersing; 
Controle van de balansposities; 
Cijferanalyses en/of detailcontroles voor opbrengsten en kosten die 
opgenomen zijn in het overzicht van baten en lasten. 



3. SPECIFIEKE AANDACHTSGEBIEDEN 
In onderstaand schema hebben wij de specifieke aandachtsgebieden die wij tijdens de controle van gemeente Woerden onderkennen opgenomen. 
Tevens hebben wij het risico en de gevolgen voor onze controle beschreven. 

Thema Aandachtsgebied Gevolgen controle 

Grondexploitaties Met de grondexploitaties hangen bij gemeente Woerden, 
significante baten en lasten samen. Met de raming van de nog 
te realiseren baten en lasten, die van invloed is op de 
waardering van de grondexploitaties op de balans, hangt een 
hoge mate van schattingsonzekerheid samen. 

:- Gesprek bij interim-controle over stand van zaken en 
realisatie van de grondexploitaties en een evt. reactie 
van de belastingdienst op de toepassing van BTW en 
beoogde verwerkingswijze in de jaarrekening; 

ï Beoordelen uitgangspunten en inschattingen die van 
invloed zijn op de geraamde te maken kosten en te 
realiseren opbrengsten bij de jaarrekeningcontrole; 

k Duiden risicoprofiel in het accountantsverslag. 

Decentralisaties De decentralisaties hebben grote aanpassingen van de 
werkprocessen tot gevolg gehad, wat ook in 2017 een 
aandachtspunt zal vormen (zijn de processen in de basis op 
orde?). Ook het aspect prestatielevering (wijze waarop de 
gemeente wil en kan vaststellen dat de bij de gemeente in 
rekening gebrachte zorgkosten daadwerkelijk geleverd zijn 
aan de rechthebbende) is op het proces van invloed. 

Gesprek bij interim-controle om te beoordelen wat 
resterende aandachtspunten in de werkprocessen 
decentralisaties zijn en wat de visie van de gemeente is 
t.a.v. de controle op de prestatielevering van de bij de 
gemeente in rekening gebrachte zorg. 
Bij interim-controle toetsen beheersingsmaatregelen en 
rapporteren over aandachtspunten en acties voor de 
jaarrekeningcontrole. 
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3- SPECIFIEKE AANDACHTSGEBIEDEN GEMEENTE WOERDEN 
Thema Aandachtsgebied Gevolgen controle 

Naleving van wet- en 
regelgeving 

Fiscaliteit 

Gemeente Woerden verricht haar activiteiten in een sterk 
gereguleerde omgeving, waarbij het naleven van wet- en regelgeving 
(o.a. ten aanzien van aanbestedingswetgeving) essentieel is. 

Aandachtsgebieden: 
* Eisen uit wetgeving en uw eigen inkoopbeleid zijn niet nageleefd, 

waardoor een risico bestaat op claims en procedures. 
*- Aanbesteding en interne documentatie is niet in overeenstemming 

met de regelgeving (en daarmee onrechtmatig). 

Vanaf 2016 is er sprake van vennootschapsbelastingplicht voor 
overheidsondernemingen. In de jaarrekening 2016 is een fiscale 
positie (Vpb) verwerkt die nog met de belastingdienst afgestemd 
diende te worden, omdat over de toepassing van de nieuwe 
wetgeving bij gemeenten nog onduidelijkheid bestond. 

Gesprek bij interim-controle om te 
beoordelen of gemeente adequate 
beheersingsmaatregelen heeft getroffen om 
naleving aanbestedingswetgeving te 
waarborgen; 
Uitvoeren inkoopscan bij 
jaarrekeningcontrole. 

Bespreken van de stand van zaken en 
(resterende) onzekerheden bij de interim
controle. 
Beoordelen van de mate waarin de 
uitgangspunten en fiscale positie ten 
aanzien van de Vpb met de belastingdienst 
zijn afgestemd. 
Controle van de juiste verwerkingswijze in 
de jaarrekening. 
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4. MATERIALITEIT 
Op basis van onze interne richtlijnen hanteren wij de volgende materialiteit: 

Onderwerp Tolerantie 

Jaarrekeningmaterialiteit voor getrouwheid 
en rechtmatigheid 

f/o van de lasten inclusief toevoegingen 
aan reserves. Circa EUR 1.400.000 

Rapporteringstolerantie (op grond van het 
controleprotocol van uw gemeente) 

Afwijkingen boven de EUR 

Als de eventuele (som van) geconstateerde fouten en onjuistheden de tolerantie niet overschrijdt, kan een goedkeurende controleverklaring afgegeven 
worden. Deze goedkeuringstolerantie is een kwantitatief criterium. De uiteindelijke oordeelsvorming is echter altijd een combinatie van kwalitatieve en 
kwantitatieve afwegingen. Wij bepalen de te hanteren materialiteit op basis van de jaarrekening 2017. Bovenstaande materialiteit is een indicatie op 
basis van de bedragen in de begroting 2017 van uw gemeente. 

Indien sprake is van niet gecorrigeerde fouten en onjuistheden dan zullen wij via ons accountantsverslag alle fouten en onjuistheden die boven de 
ũ,5

0

7o van de lasten uitkomen aan u rapporteren. Dit is de rapporteringstolerantie, die u in het Controleprotocol voor de accountantscontrole op de 
jaarrekening van de gemeente Woerden heeft opgenomen. 

Wij verrichten onze werkzaamheden op basis van een uitvoeringsmaterialiteit, die lager ligt dan bovengenoemde (jaarrekening)materialiteit. 
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5. DE INHOUD VAN ONZE RAPPORTAGES 
Via onze rapportages informeren wij u in ieder geval over de volgende onderwerpen: 

Rapportage Minimale inhoud 

Managementletter t.b.v. college 
en Auditcommissie 

Accountantsverslag t.b.v. de raad 

Samenvattend beeld interne beheersing 
Bevindingen betreffende tekortkomingen en mogelijke verbeteringen in de administratieve organisatie 
Opvolging van bevindingen uit de controle van voorgaand boekjaar 
Invulling aan natuurlijke adviesfunctie op basis van geconstateerde bevindingen en actualiteiten die van 
belang zijn voor uw organisatie 
Aandachtspunten voor de jaarrekening(controle) 2017 

Strekking controleverklaring 
Hoofdlijnen van de bevindingen uit ons onderzoek 
Ongecorrigeerde afwijkingen in de jaarrekening 
Continuïteit 
Analyse van het resultaat en de financiële positie 
Verslaggevingsaspecten, waaronder de gehanteerde grondslagen, de gemaakte schattingen en de 
toelichtingen in de jaarrekening 
Samenvattend beeld interne beheersing 
Bevindingen betreffende betrouwbaarheid en continuïteit van ICT 
Significante tekortkomingen in de interne beheersing 
Fraude 
Gebeurtenissen na balansdatum 
Belangrijke aangelegenheden betreffende verbonden partijen 
Actualiteiten die van belang zijn voor uw organisatie 
Evaluatie en bevestiging van onze onafhankelijkheid 
Onze tijdsbesteding jaarrekeningcontrole 2017 
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6. CONTROLEPROCES EN PLANNING 
Apr Mei Jun 

Controleplan 

Bespreking controleplan met portefeuillehouder en auditcommissie 

Opdrachtbrief 

Interim-controle 

Afstemming over IC-plan en benodigde gegevens 

Uitvoeren interim-controle 

Bespreken bevindingen met controller 

Rapporteren managementletter 

Overleg met auditcommissie 

Voorbereiden jaarrekeningcontrole 

Vooroverleg jaarrekeningcontrole en benodigde gegevens 

Jaarrekeningcontrole 

Controle jaarrekening 

Bespreking bevindingen met controller 

Rapporteren accountantsverslag 

Controleverklaring, bespreking met auditcommissie en evaluatie 
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7. INTERIM-CONTROLE 
Tijdens de interim-controle beoordelen wij de opzet en werking van de interne beheersingsmaatregelen ten aanzien van de routinematige 

processen. Dit doen wij voor ieder proces dat van belang is voor de jaarrekening(controle). Hierbij kijken wij naar het risico op mogelijke 

materiële onjuistheden of fraude ( "Wat kan er fout gaan?") en identificeren wij de beheersingsmaatregelen die gemeente Woerden heeft 

geïmplementeerd om deze mogelijke onjuistheden of fraude te voorkomen of vast te stellen. Waar mogelijk en efficiënt, toetsen wij de 

effectieve werking van deze interne beheersingsmaatregelen. Voor gemeente Woerden hebben wij de volgende processen geïdentificeerd 

die van belang zijn in het kader van de jaarrekeningcontrole: 

Inkopen en aanbesteden Verstrekken van subsidies Grondexploitatie 

Betalingsverkeer Uitkeringen Participatiewet Treasury 

WMO Jeugdzorg Planning S Control cyclus 

Personeel 

Over de uitkomsten van onze beoordeling rapporteren wij via de managementletter en (samenvattend) in het accountantsverslag. 
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8. EINDEJAARSCONTROLE 
Tijdens de eindejaarscontrole beoordelen wij de stromen, standen en toelichting zoals opgenomen in de jaarrekening. Hierbij kijken wij naar 

het risico op mogelijke materiële onjuistheden of fraude ( "Wat kan er fout gaan?") en besteden we specifieke aandacht aan de vereisten 

op basis van de voorschriften voor de jaarverslaggeving door gemeente Woerden. Voor gemeente Woerden hebben wij de volgende 

aandachtsgebieden voor de jaarrekeningcontrole onderkend: 

" Bepaling en toereikendheid van de voorzieningen; 

» Juiste waardering van de grondexploitaties; 

' Naleving wettelijke bepalingen rondom toelichting in de jaarrekening van de bezoldiging van (top)functionarissen van uw gemeente 

(WNT); 

a Juiste verantwoording van de SiSa-bijlage in de jaarrekening van uw gemeente; 

- De transparantie van het jaarverslag en het naleven van wettelijke eisen die hieraan gesteld worden (o.a. ten aanzien van de 

risicoparagraaf). 

Over de uitkomsten van onze controle rapporteren wij via het accountantsverslag. 
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9. FRAUDE EN ONZE CONTROLE-AANPAK 
Wij plannen en voeren onze controle zo uit, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen onjuistheden van 

materieel belang bevat als gevolg van onjuistheden of fraude. Onze controle richt zich niet specifiek op het ontdekken van fraude. Indien bij de 

uitvoering van de controleopdracht aanwijzingen van fraude worden verkregen, zullen wij, ongeacht de mogelijke omvang en de aard van de mogelijke 

fraude, aanvullend onderzoek verrichten, afgestemd op het vaststellen van de aard en omvang van de fraude in relatie tot de jaarrekening. Uiteraard 

informeren wij uw gemeente in een dergelijke situatie onmiddellijk. 

Wij beoordelen de aanwezigheid van frauderisico's vanuit een aantal invalshoeken: 

> De mogelijkheid om fraude te plegen: tekortkomingen in de interne beheersing kunnen leiden tot een situatie waarin frauderen mogelijk is. 

> Aanwezigheid van drijfveren om fraude te plegen: staan personeelsleden onder interne of externe druk of zijn er bepaalde beloningen/voordelen 

te behalen? 

De houding van de organisatie ten opzichte van fraude. Hierbij beoordelen wij hoe de bedrijfscultuur is, hoe in het verleden is omgegaan met 

(vermoeden van) fraude, etc. 

Tevens bespreken wij het onderwerp fraude in onze besprekingen met de directie, portefeuillehouder financiën en audit commissie. 
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