
= afgerond

= niet urgent, op te lossen op lange termijn

= matig urgent, op te lossen voor de volgende interim-controle in najaar 2018

= urgent, op te lossen voor de jaarrekeningcontrole in voorjaar 2018, enerzijds omdat dit een zodanig kritiek proces is en anderzijds omdat afwikkeling noodzakelijk is voor de jaarrekeningcontrole

Nr. Blz Bevinding accountant Aanbeveling accountant Status 2017 (indien van toep.) Rating Reactie

Algemeen
1 7 Niet alle processen zijn up-to-date en zijn ze niet 

voldoende concreet om te spreken van key 

controls.

Met de coördinator jaarrekening en interne controle maken wij graag 

afspraken over welke processen beschreven dienen te worden, de vorm van 

aanlevering en het moment van de beoordeling.

In samenspraak met de coordinator jaarrekening en interne 

controle zal een lijst met bij te werken  processen worden 

opgesteld en gedurende het jaar ge-updated.

2 7 De risico-analyse bevat geen adequate 

omschrijving van de getroffen / te treffen 

maatregelen.

Wij adviseren om de risicoanalyse verder uit te werken zodat er beter 

inzicht is in de risico's en bijbehorende maatregelen. Hiervoor zijn reeds 

kaders geschetst in de notitie financiële sturing 2017.

De risico-analyse zal verder worden uitgewerkt, waarbij 

aandacht wordt geschonken aan de maatregelen.

Inkoop- en aanbestedingen
3 8 Bevinding 2016

Europese Aanbestedingen - preventief

Op basis van onze werkzaamheden blijkt dat er in 

2017 onvoldoende zichtbare preventieve interne 

beheersingsmaatregelen in het kader van 

Europese aanbestedingen is opgenomen.

Een maatregel zou kunnen zijn dat bij het aanmaken van een verplichting 

direct wordt getoetst of die verplichting op de juiste wijze is aanbesteed. 

Verderop is overigens de bevinding opgenomen dat niet altijd 

verplichtingen worden aangemaakt. 

Een andere maatregel zou kunnen zijn om inkopen via een digitale 

workflow te laten verlopen, waarbij afhankelijk van de omvang van de 

inkoopwaarde de juiste aanbestedingsvorm wordt afgedwongen.

In 2017 is het inkoopbeleid door de 

gemeente Woerden geactualiseerd. Vanaf 

eind 2017 werkt de gemeente met een 

“startdocument”, die dient als een 

inkoopstrategie. Voornemen is om per 2018 

voor iedere aanbesteding een dergelijk 

document op te stellen.

Het startdocument wordt nog verder uitgewerkt en vanaf 

januari 2018 structureel gebruikt.

4 8 Europese Aanbestedingen - repressief:

Ten tijden van de interimcontrole is gebleken dat 

er gedurende het jaar nog geen spendanalyse is 

uitgevoerd met betrekking tot inkoop.

Wij adviseren u om gedurende het jaar een analyse te doen op de 

bestedingen per crediteur, waarbij wordt nagegaan hoe de opdracht(en) 

aan de crediteut zijn aanbesteed en of dit conform EU- aanbestedings-

richtlijnen is verlopen Wij hebben met de inkoopadviseurs van de gemeente 

afspraken gemaakt over de mate van diepgang /vastlegging van deze 

analyse. Deze spendanalyse dient voorafgaand de jaarrekeningcontrole 

gereed te zijn.

De spendanalyse is inmiddels opgezet en ter inzage 

beschikbaar.

5 8 Verplichtingen administratie:

Binnen de gemeente bestaat er de mogelijkheid 

gebruik te maken van de 

verplichtingenadministratie. Echter wordt deze 

mogelijkheid niet door alle budgethoduers 

gebruikt. Een onvolledige 

verplichtingenadministratie brengt risico’s met 

zich mee omtrent de volledigheid van de 

verplichtingen in de jaarrekening 2017.

Wij adviseren erop toe te zien dat alle openstaande verplichtingen 

inzichtelijk worden gemaakt en ook als zodanig worden geadministreerd in 

relatie tot de transitoria. De verplichtingenadministratie is hier een middel 

voor. Uiteraard is het hier bij van belang dat intern eenduidige en uniforme 

procedures worden opgesteld en dat de naleving hiervan periodiek 

gemonitord wordt om de volledigheid van de openstaande verplichtingen 

inzichtelijk te houden. 

Voor de jaarrekeningcontrole 2017 verzoeken wij u om alle verplichtingen 

in kaart te brengen en te motiveren dat deze volledig zijn.

Middels de concernkaders jaarrekening 2017 zijn 

eenduidige en uniforme regels opgenomen inzake onder 

andere verplichtingen. De verplichtingenadministratie zal 

vanaf 2018 periodiek worden bijgewerkt en gemonitord 

middels de nieuw opgestelde procedure van maand 

afsluiting. 

Ultimo boekjaar zullen de verplichtingen helder 

onderbouwd en volledig zijn.



6 9 Prestatielevering inkopen:

Controle op prestatielevering is een belangrijk 

onderdeel van de factuurcontrole. 

Facturen waarvoor de prestatie nog niet (geheel) 

is geleverd, mogen immers nog niet betaald 

worden. In de ”goedkeuringsflow" in de financiële 

administratie is goedkeuring voor het aspect 

prestatielevering niet afzonderlijk opgenomen en 

volstaat autorisatie door de budgethouders. 

Bij de interim controle hebben wij nog geen 

controle kunnen verrichten op dit onderdeel, 

door het onbreken van controledocumentatie.

Het risico bestaat dat de gemeente betalingen doet waarvoor nog geen 

levering heeft plaatsgevonden. 

Wij adviseren de gemeente daarom om om de goedkeuringsflow op dit 

aspect aan te passen. Het is hierbij van belang dat zichtbaar wordt 

gedocumenteerd op basis waarvan het akkoord voor de prestatielevering 

wordt gegeven. 

Daarnaast adviseren wij om waar relevant de onderbouwing van de 

prestatieverklaring vast te leggen in de workflow. Dit kan door middel van 

het toevoegen van documentatie aan de factuur waaruit de 

prestatielevering blijkt, dan wel door een toelichting op te nemen in de 

workflow waarin wordt gemotiveerd door de prestatieverklaarder op basis 

waarvan prestatielevering is vastgesteld (bijvoorbeeld inspectie van het 

werk op een bepaalde datum). 

Voorafgaand de jaarrekeningcontrole dient de opgevraagde 

controledocumentatie inzake pretatielevering opgeleverd te zijn. Gezien het 

aantal opgevraagde gegevens gebaseerd is op tussentijdse cijfers zal er 

middels de PBC- lijst van de jaarrekeningcontrole een aanvullende uitvraag 

plaatsvinden.

Het systematisch vastleggen van gecontroleerde prestaties 

is niet werkbaar, gezien de grote hoeveelheid aan facturen. 

U heeft reeds kenbaar gemaakt dat de 'prestatie-module' in 

Key2Fin onvoldoende laat zien dat is vastgesteld dat de 

prestatie is geleverd. Deze optie zullen wij derhalve niet in 

overweging nemen.

Intern zullen wij uitzoeken wat haalbaar en werkbaar is 

inzake het vastleggen van de controle op de 

prestatielevering. Hier zullen wij u van op de hoogte 

houden.

De opgevraagde onderbouwingen worden momenteel 

opgezocht en verzameld. Deze zult u zo spoedig mogelijk 

ontvangen.

7 9 Crediteurenstamgegevens:

Wij hebben op basis van bevestigend 

vragenonderzoek begrepen dat alle wijzigingen 

van bankrekeningnummers van crediteuren er 

een controle hierop plaatsvindt door de 

applicatiebeheerder of het rekeningnummer 

terecht is gewijzigd. Echter is uit onze lijncontrole 

gebleken dat deze controle niet plaatsvindt 

wanneer de budgethouder de factuur herkend. 

Hierbij bestaat er een risico op onjuiste 

betalingen. 

Tot slot stellen wij vast dat er geen 

procesbeschrijving is inzake mutatie van 

crediteurenstamgegevens.

Wij adviseren u om bij het muteren van crediteurenstamgegevens in het 

proces een “vierogen- principe” te waarborgen. 

Daarnaast vragen wij u om ons het vereiste inzicht te geven in de interne 

beheersing omtrent de crediteurenstamgegevens in 2017. Tezamen met de 

overige processen maken wij graag afspraken over vorm van aanlevering en 

moment van beoordeling.

Het vier-ogen principe wordt altijd toegepast aangezien bij 

het aanmaken danwel wijzigen van stamgegevens een 

tweede functionaris de invoering van de eerste functionaris 

moet goedkeuren.

8 10 Autorisatie facturen:

Wij hebben ten tijden van de interimcontrole alle 

facturen tot november 2017 beoordeeld op 

autorisatie. Wij hebben hierbij geconstateerd dat 

er 21 facturen enkel door de eindcontrole zijn 

geautoriseerd, dus niet door het team / 

budgethouder. Dit is niet conform jullie eigen 

procedurebeschrijving.

Wij adviseren u om voor alle facturen in het autorisatieproces tenminste 

een “vierogen- principe” te waarborgen.

Er is een bewuste keuze gemaakt om deze laag-risico 

facturen alleen dmw een eindcontrole te laten autoriseren 

om de werkdruk bij de budgethouders te beperken. Het 

gaat vrijwel geheel om maandelijks terugkerende facturen.

Personeel



9 10 Bevinding 2016

Controlemutaties:

Wij hebben geconstateerd dat 

controlewerkzaamheden op personeelsdossiers 

en op salarisstrookjes niet zichtbaar worden 

uitgevoerd. 

Wij hebben op basis van de lijncontrole 

geconstateerd dat de repressieve controle op 1e 

run salarisstrookjes zichtbaar plaatsvindt. Echter 

is de controle op salarismutaties voordat deze 

naar ADP worden verstuurd niet zichtbaar.

Wij adviseren de gemeente om voorafgaand het doorsturen van de 

mutaties richting ADP een interne controle te doen. Deze controle is gericht 

op de juistheid en volledigheid van de mutaties aan de hand van 

onderliggende documentatie.

Punt is deels opgevolgd. In januari 2018 worden de processen geüpdatet en zullen 

we hierin beschrijven welke controlewerkzaamheden 

worden uitgevoerd ter vaststelling van de juistheid en 

volledigheid van de mutaties in het mutatieverslag. 

Middels een datum en paraaf op het mutatieverslag zullen 

we zichtbaar maken dat de beschreven 

controlewerkzaamheden zijn uitgevoerd.

10 10 Inhuurdesk:

Op basis van interview is gebleken dat 

specialistische inhuur door de gemeente 

Woerden wordt gedaan via de inhuurdesk. Van 

dit proces is nog geen beschrijving aanwezig.

Graag ontvangen wij voorafgaand de jaarrekeningcontrole een 

procesbeschrijving omtrent inhuur derden via de inhuurdesk. Deze 

beschrijving dient in te gaan op de maatregelen die de gemeente heeft 

getroffen om onrechtmatigheid van inhuur derden te signaleren (wie doet 

wat, waarom, wanneer, waarmee en met welk doel?).

Het proces zal in januari 2018 worden beschreven.

Subsidieverstrekkingen
11 11 Bevinding 2016

Hanteren checklist:

Om de juistheid en de rechtmatigheid van 

subsidieaanvragen zichtbaar te beoordelen 

hanteert de gemeente goede en uitgebreide 

checklists. Voorgaand jaar is geconstateerd dat bij 

2 van de 5 door ons beoordeelde 

subsidieverstrekkingen deze ingevulde checklists 

niet voor ons beschikbaar waren.

Wij adviseren u de checklists voor de beoordeling van subsidieaanvragen en 

subsidievaststellingen structureel toe te passen.

Opgevolgd

12 11 Subsidieregister:

Op basis van interview is gebleken dat er 

gedurende het jaar onvoldoende zicht is op de 

tijdigheid van afgegeven subsidievaststellingen. 

Op basis van navraag bij de afdeling blijkt dat er in 

14 gevallen sprake is geweest van een te late 

vaststelling dan vereist conform eigen 

subsidieverordening.

Wij adviseren u om het subsidieregister actueel bij te houden en te voorzien 

van een signaleringsfunctie.

Het subsidieregister is momenteel actueel en wordt door 

twee functionarissen gemonitord.

Bouwleges
13 11 Juistheid tarieven:

Voorgaand jaar is geconstateerd dat er geen 

zichtbare controle plaatsvindt op de juistheid van 

de ingevoerde legestarieven in pakket ten 

behoeven van omgevingsvergunningen. Dit jaar 

hebben wij tevens geen zichtbare controle 

ontvangen. Op basis van onze eigen 

werkzaamheden zijn geen bijzonderheden 

geconstateerd.

Wij adviseren u jaarlijks bij de invoer van de nieuwe tarieven in het systeem 

deze zichtbaar te controleren. Hierbij verwachten wij dat op de uitdraai van 

de ingevoerde tarieven wordt aangeven of deze conform de 

legesverordening zijn.

Zichtbare controle is niet opgepakt. De 

gemeente voert wel controles uit bij het 

opstellen van de factuur.

Een integrale controle is gezien de complexiteit niet 

efficient en zal naar verwachting in 2018 ook niet worden 

uitgevoerd. De eerste weken na invoering van de nieuwe 

legesbedragen worden de legesbedragen door de 

vergunningsverleners nagerekend ter vaststelling van de 

juistheid. Momenteel wordt gewerkt aan een mogelijkheid 

in de applicatie Key2Vergunningen die de berekening van 

de leges na invoering van een bouwsom controleert.

Sociaal Domein



14 12 Ondertekening aanvragen:

Conform de beleidsregels van de gemeente 

Woerden en de Algemene Wet Bestuursrecht 

(AWB) art 4.2 dient een aanvraag voor WMO 

ondertekend te zijn. Een aanvraag binnen de 

gemeente Oudewater betreft een ondertekend 

ondersteuningsplan. 

Op basis van onze werkzaamheden hebben wij 

geconstateerd dat de werkwijze van de gemeente 

Woerden niet conform het eigen beleid is. De 

ondersteuningsplannen zijn digitaal geautoriseerd 

(middels een vink of notitie), echter is niet te 

achterhalen wie deze autorisatie heeft gedaan.

Op basis van de Algemene Wet Bestuursrecht art 4.5 blijkt dat de gemeente 

“kan” besluiten om een aanvraag te weigeren wanneer deze niet voldoet 

aan de wettelijke vereisten. Hiermee is de gemeente dit niet verplicht. Wij 

willen u ten eerste adviseren om de AWB wel te volgen en aanvragen te 

laten ondertekenen. Indien u er bewust voor kiest om van de AWB af te 

wijken adviseren wij u om de eigen beleidsregels aan te passen naar de 

huidige gang van zaken. 

Daarnaast adviseren wij u om bij de ontwikkeling omtrent de inwonerscloud 

een wijze van autorisatie toe te passen (zoals DIGID), waardoor digitale 

ondertekening kan plaats vinden, die te herleiden is naar een uniek 

persoon.

Deze aanbeveling is reeds uitgezet en zalzo spoedig 

mogelijk worden aangepast.

15 12 Zichtbare controles:

Binnen de verschillende processen in het sociaal 

domein worden diverse controles uitgevoerd. 

Echter zijn deze niet zichtbaar vastgelegd. Zo 

worden steekproefgewijze controle uitgevoerd op 

het afgeven van juiste beschikkingen WMO en 

wordt in het kader van de jeugdhulp het 

woonplaatsbeginsel getoetst aan de hand van een 

stappenplan van het VNG. Beiden controles liggen 

echter niet zichtbaar vast.

Wij adviseren u om de controle op juistheid van afgegeven beschikkingen 

en het woonplaatsbeginsel zichtbaar vast te leggen.

Deze aanbeveling zal worden opgevolgd.

16 12 Uitputting budgetten:

Op basis van bevestigend vragenonderzoek blijkt 

dat de gemeente o.a. door DBC- systematiek in de 

jeugdzorg, wijze van registratie in cliëntregistratie 

en het hanteren van gemiddelde prijzen niet goed 

in staat is om tussentijds de uitputting van 

budgetten te monitoren.

Wij hebben vernomen dat de gemeente in samenwerking met Qumulus 

bezig is met de ontwikkeling van software. Hiermee zou het eenvoudiger 

zijn om de uitputting van budgetten te monitoren. Wij onderschrijven de 

gekozen weg en vragen u om ons te informeren over de ontwikkelingen.

Cumulus heeft geen rol in de DBC systematiek. Dat is 

gewoon een landelijke bekostigingsstructuur. Die na dit jaar 

afgeschaft is. We monitoren tussentijdse uitputting van 

budgetten wel degelijk. Dat kan ook wel, op basis van 

gemiddelde trajecten etc. Ik begrijp de link dus niet 

helemaal die in dit derde punt gelegd wordt tussen een 

systeem (Cumulus), de DBC etc. 

Overigens is een uitgangspunt bij de ontwikkeling van 

Cumulus dat het monitoren van budgetten eenvoudiger en 

minder bewerkelijk zal zijn. Overigens merken wij op dat 

Cumulus het software systeem is wat samen met company 

x wordt ontwikkeld.

17 12 Qumulus:

Op basis van bevestigend vragenonderzoek 

hebben wij vernomen dat de gemeente in gesprek 

is met Qumulus voor de ontwikkeling van eigen 

software voor het sociaal domein. Het 

ontwikkelen van eigen software brengt risico’s 

met zich mee.

Wij adviseren u om te waarborgen dat dit eigen gebouwd systeem voldoet 

aan alle vereisten en aangesloten kan worden op het landelijk 

gegevensknooppunt.

ja, dit is een uitgangspunt bij de verdere ontwikkeling. 



18 13 Prestatielevering:

De gemeente is voornemens om de onzekerheden 

op het gebied van prestatielevering bij zorg in 

natura en PGB te beperken. Zo geeft de gemeente 

aan dat het specifiek aandacht wil besteden aan 

prestatielevering als onderdeel van het 

tevredenheidsonderzoek. Eventueel bereid is om 

steekproefsgewijze controle te doen op 

prestatielevering bij zorginstellingen voor zorg in 

natura en een belactie wil houden voor mensen 

met een PGB. Echter ontbreekt het bij de 

gemeente aan een totaal plan inzake het sociaal 

domein.

Zoals besproken in de meeting van 21 november 2017 vragen wij de 

gemeente om aan de hand van het stappenplan i-sociaaldomein te komen 

met een totaalplan. Op basis van dit totaalplan kunnen wij vervolgens 

gerichte adviezen geven, zodat eventuele onzekerheden gereduceerd 

kunnen worden. Zie tevens hoofdstuk 4.7

Deze aanbeveling zal worden opgevolgd.

19 13 I&M UW:

De gemeente Woerden is voor een belangrijk deel 

van de financïele verantwoording aan het eind 

van het jaar afhankelijk van I&M UW. 

Ten tijden van de interimcontrole hebben wij 

vernomen dat de gemeente nog in gesprek is om 

te komen tot een controleplan en planning voor 

de financiële analyses inzake het sociaal domein.

Wij adviseren u om op korte termijn met een controleplan te komen voor 

de regio Utrecht – West. Hierbij is het tevens van belang om goede 

afspraken te maken over vorm, inhoud en moment van verantwoording 

sociaal domein richting de diverse gemeenten. 

Daarnaast adviseren wij u om via I&M UW de bevindingen uit de controle 

2016 van de regio te communiceren met de accountants van diverse 

zorginstellingen.

Dit advies wordt opgevolgd en het controleplan is sinds 22 

december 2017 in uw bezit.

20 13 Tevredenheids- Onderzoek:

Op basis van bevestigend vragenonderzoek is 

gebleken dat er tevredenheidsonderzoeken 

worden uitgevoerd. Echter heeft de gemeente 

geen normenkader hoe omgegaan wordt met de 

resultaten van dit onderzoek in relatie tot o.a. 

prestatielevering.

Wij adviseren u om een normenkader op te stellen waarbij de gemeente 

aangeeft wat het doel is van een tevredenheidsonderzoek en welke acties 

ondernomen zullen worden bij welke scores. 

Wij ontvangen dit normenkader graag voorafgaand de 

jaarrekeningcontrole.

Wij gaan dit advies niet opvolgen. CEO is een wettelijke 

verplichting die we uitvoeren. We gebruiken het wel in de 

begroting en in de staat van woerden. Het is wat ons 

betreft  een indicator op basis waarvan management en 

bestuur kunnen besluiten om actie te ondernemen. 

21 13 Inzicht in verplichtingen:

Op basis van bevestigend vragenonderzoek blijkt 

dat alle verplichtingen die zijn aangemaakt in 

2016 als negatieve bestedingen worden geboekt 

in het nieuwe jaar. Hierdoor is er op basis van de 

financiële administratie geen inzicht in de afloop 

van verplichtingen.

Wij hebben vernomen dat op basis van de cliëntenregistratie inzichtelijk is 

op welk jaar een besteding betrekking heeft. 

Daarom adviseren wij u om vanaf 2018 niet meer de verplichtingen zoals 

opgenomen in de jaarrekening tegen te boeken. 

Daarnaast adviseren wij om bij het boeken van de journaalpost vanuit de 

cliëntenregistratie naar de financiële administratie een uitsplitsing te 

maken per jaarschijf. Zo is er ten alle tijden inzicht in de afloop van deze 

verplichtingen vanuit de financiële administratie.

Zoals afgesproken in de meeting van 21 november is een 

aparte ecl "voorgaande jaren"  gekoppeld aan de 

betreffende fcl's. Op deze ecl wordt de verplichting 

tegengeboekt en de doorboekingen geadministreerd, zodat 

inzicht bestaat in de afloop van de verplichtingen.



22 14 Aansluitingen:

Op basis van bevestigend vragenonderzoek is 

gebleken dat er gedurende het jaar geen 

zichtbare aansluitingen worden gemaakt tussen 

de financiële administratie en de 

cliëntenregistratie. Dit geldt tevens voor de 

aansluiting tussen de portal van het SVB en de 

cliëntenregistratie.

Wij adviseren u om gedurende het jaar de hiernaast vermelde zichtbare 

aansluitingen te maken. 

Voorafgaand de jaarrekeningcontrole ontvangen wij graag de zichtbare 

aanslutingen tussen de financiële administratie – cliëntregistratie – portaal 

SVB.

Er is geen clientenregistratie in het financieel systeem. Het 

is alleen mogelijk om vanuit GWS de combinatie tussen 

personen en betalingen te maken. Er wordt wel een 

gespecificeerd overzicht "aansluiting GWS-FIS" gemaakt op 

grootboekniveau vanuit de fcl's in het financieel systeem.

Grondexploitatie
23 14 Inzicht interne beheersing grondexploitatie:

Als onderdeel van de risicoanalyse is inzicht nodig 

in de belangrijkste (schattings)risico’s in de 

grondexploitatie en de hiermee samenhangende 

maatregelen van interne beheersing. 

Graag ontvangen wij het volgende inzicht 

voorafgaand de jaarrekeningcontrole

Voor schattingen is onder andere het volgende van belang: 

1) Zijn de gegevens die uw gemeente gebruikt zichtbaar aangesloten met 

door het college en de raad goedgekeurde besluiten en budgetten en zijn ze 

in lijn met strategische en operationele plannen, zoals de nota grondbeleid?

2) Zijn de belangrijkste veronderstellingen waarop de schatting berust 

(programma, planning, prijs, parameters (zoals rente en inflatie en 

plankosten) herijkt aan gewijzigde marktomstandigheden, adequaat 

vastgelegd en goedgekeurd door het college en/of de raad, inclusief 

alternatieve scenario’s? Kunt u de belangrijkste veronderstellingen 

onderbouwen met betrouwbaar bewijsmateriaal en externe bronnen?

3) Wat ligt er vast van de manier waarop u bewaakt dat (belangrijke) 

gebeurtenissen na balansdatum zijn betrokken in de schatting?

4) Hoe gaat uw gemeente om met het verklaren van verschillen tussen 

werkelijke uitkomsten en eerder gedane schattingen, bijvoorbeeld uit een 

voorgaand boekjaar? Is hier een rapportageprocedure voor die illustreert 

op welke manier u de kwaliteit van de schattingen uit het voorgaand 

boekjaren betrekt in de monitoring en versterking van het 

schattingsproces? Wat is de rol hierbij van het college c.q. de raad?

1) Dit is het geval inderdaad

2) Ja, voor nadere uitwerking zie 17A.00481 (parameters)

3) Binnen de projecten wordt in projectteamverband 

jaarlijks een risicoanalyse uitgevoerd. Daarmee wordt 

geprobeerd om de risico's zo goed als mogelijk inzichtelijk 

te hebben en te beschouwen of en zo ja hoe risico's 

vermeden/gemitigeerd e.d. kunnen worden. Wanneer zich 

gebeurtenissen voordoen die grote financiele impact 

hebben, worden die besproken met de portefeuillehouder 

en of raad. Als de verwachting is dat de gebeurtenissen 

blijvende impact hebben op de geprognosticeerde 

kosten/opbrengsten wordt dit verwerkt in de herziening 

van de grondexploitatie.

4) De grondexploitaties van de gemeente Woerden worden 

jaarlijks herzien en vervat in het MPG. Per grondexploitatie 

wordt een verschillenanalyse van de kosten en 

opbrengsten uitgewerkt. Deze analyse van verschillen 

wordt in eerste instantie met het college en vervolgens met 

de raad besproken als onderdeel van de jaarlijkse 

herziening van de grexxen. Verschillen worden beschouwd 

in relatie tot geprognosticeerde (nog te maken/realiseren) 

kosten en opbrengsten.

Werkprocessen
24 15 Verder stroomlijnen:

Op basis van onze werkzaamheden hebben wij 

geconstateerd dat nog niet alle werkprocessen 

zijn gestroomlijnd tussen gemeente Woerden en 

Oudewater.

Wij adviseren u om de werkprocessen verder te stroomlijnen. Dit is tevens 

een actiepunt vanuit de evaluatie jaarrekening 2016.

Voor de werkprocessen geldt 1 proces voor zowel Woerden 

als Oudewater, tenzij er middels een Raadsbesluit specifiek 

voor wordt gekozen om af te wijken.

Frauderisico-analyse



25 15 Geformaliseerde Frauderisico-analyse ontbreekt:

De gemeente Woerden kent nog geen 

geformaliseerde frauderisicoanalyse.

Van belang is dat intern een frauderisicoanalyse wordt uitgewerkt en 

geformaliseerd ter voorbereiding van de jaarrekeningcontrole 2017.De 

volgende stappen kunnen voor de frauderisicoanalyse worden onderkend:

1) Uitvoeren van een organisatie-brede frauderisico-inventarisatie, zodat 

een door de hele organisatie gedragen frauderisico-inventarisatie kan 

worden opgesteld.

2) Voeren van frauderisico-discussie met het college en de auditcommissie.

3) Uitwerken van de getroffen beheersmaatregelen ter afdekking van 

onderkende frauderisico’s. Identificatie van restrisico en 

verbetermaatregelen om waar nodig restrisico's af te dekken.

Gebaseerd op overige maatregelen die worden getroffen, 

achten wij de kans gering dat fraude wordt gepleegd 

zonder dat dit geconstateerd wordt. Daarom heeft deze 

aanbeveling op dit moment geen prioriteit binnen 

Concernzaken.

Momenteel is wel de Q-groep actief met het 

integriteitsvraagstuk. Hiermee willen ze voldoende 

bewustzijn creëren bij alle medewerkers over integer 

handelen. Het afleggen van de ambtseed/-belofte is daar 

ook onderdeel van.


