
 Publieke Sector Accountants B.V. 
   Jan Sluijtersstraat 21 

3059 VC  Rotterdam 
www.publiekesectoraccountants.nl 

info@psa-ra.nl 

 
 

 

 

  

CONCEPT- 

MANAGEMENTLETTER 2018 
Gemeente Woerden 

                         

 

http://www.publiekesectoraccountants.nl/
https://www.ad.nl/woerden/advies-aan-nieuwe-gemeenteraad-woerden-verhoog-ozb~acd91b86/54505495/


 

Publieke Sector Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 69411409. 
Op alle opdrachten verricht door Publieke Sector Accountants B.V. zijn de ‘Algemene Voorwaarden Publieke Sector Accountants’, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69411409, van toepassing. 

 

Aan het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Woerden 
Postbus 45 
3440 AA WOERDEN 

 

Onderwerp:  

Managementletter 2018 

Datum: 

xx januari 2019 

Kenmerk: 

312018009.19.001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geacht college, 

Wij hebben, als onderdeel van de controle van de jaarrekening 2018, de interim-controle voor uw gemeente 

uitgevoerd. Deze controle is primair gericht op de analyse en evaluatie van de interne beheersingsomgeving en de 

daarin opgenomen maatregelen van interne controle. In onze managementletter zijn onze bevindingen en 

aanbevelingen opgenomen. Tevens heeft deze controle als doelstelling om de aandachtspunten voor de 

jaarrekening 2018 te signaleren en onder uw aandacht te brengen. 

Volledigheidshalve merken wij op dat onze analyse en evaluatie is uitgevoerd in het kader van de door u verstrekte 

opdracht tot controle van de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de 

accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een 

afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen 

neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken en het getrouwe beeld 

van de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van de baten, lasten en balansmutaties, gericht op het 

opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. De risico-inschattingen hebben 

echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing. Hierdoor 

is onze analyse en evaluatie beperkter dan dat deze zou zijn geweest in het kader van een opdracht tot het geven 

van een oordeel over de opzet en het bestaan van de interne beheersing. Wij merken op dat deze brief is opgesteld 

ten behoeve van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woerden en niet zonder onze 

toestemming aan derden mag worden verstrekt. 

De bevindingen en aanbevelingen dienen te worden gelezen als constructieve aanwijzingen voor het college als 

onderdeel van het continue proces van het veranderen en verbeteren van de beheersing van de bedrijfsvoering en 

de kwaliteit van de jaarrekening. Graag willen wij deze rapportage en de daarin opgenomen bevindingen en 

aanbevelingen nader met u bespreken. 

Met vriendelijke groet, 

Publieke Sector Accountants B.V. 
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1. Inleiding 
Onze controleaanpak 
is risicogericht 
 
 
 
  
 
 

 

In het kader van onze interim-controle hebben wij de interne beheersingsomgeving onderzocht voor zover dit relevant is voor de bijdrage 
daarvan aan de getrouwheid en rechtmatigheid van de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de 
accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel 
belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in 
aanmerking, die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan. Deze risico-inschattingen hebben 
echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing. Hierdoor is onze analyse en 
evaluatie beperkter dan dat deze zou zijn geweest in het kader van een opdracht tot het geven van een oordeel omtrent de opzet, het 
bestaan, de effectiviteit en de efficiency van de interne beheersing als geheel en bestrijkt daarom niet noodzakelijkerwijze alle in de 
interne organisatie vervatte tekortkomingen. Daarnaast hebben wij een aantal aandachtspunten benoemd waarvan wij het zinvol achten 
daar bij de controle aandacht aan te besteden.  
 
Hierna geven wij aan welke belangrijkste risicogebieden en aandachtspunten voor de jaarrekeningcontrole 2018 van uw gemeente zijn 
geïdentificeerd. 
 

  

Aandachtspunten voor 
controle en rapportage 

Voor de jaarrekeningcontrole 2018 onderkennen wij een aantal aandachtspunten, die een verhoogd (bruto) risico met zich mee (kunnen) 
brengen op een materiële fout in uw jaarrekening en die een mogelijke impact op de bedrijfsvoering kunnen hebben. Opname van een 
risicogebied of aandachtspunt in deze opsomming betekent niet dat daadwerkelijk sprake is van risico’s die zich daadwerkelijk voordoen, 
maar zijn enkel bedoeld om aan te geven dat wij hier tijdens onze controle (extra) aandacht aan zullen besteden. De risico’s en 
aandachtspunten zijn hieronder weergegeven. 
 
• De follow-up ten aanzien van eerder gerapporteerde aandachtspunten vanuit de interne en externe controle.  
• De voortgang en status van de (noodzakelijke) verbeteringen met betrekking tot de kwaliteit van de interne beheersing. 
• De juistheid van de fiscale positie in het kader van de vennootschapsbelasting.  
• Voorzieningen ter egalisering van kosten vanwege het schattingselement en de daarmee samenhangende schattingsonzekerheden. 

Uw gemeente heeft onder meer de voorziening afvalstoffenheffing en de voorziening riolering op de balans staan, waarvan het voor 
de jaarrekening van belang is dat deze aantoonbaar “goed” gewaardeerd is.  

• De presentatie en waardering van vorderingen op uw bijstandsdebiteuren.  
• Waardering van de positie onderhanden werk van de grondexploitaties (bouwgronden in exploitatie), inclusief de vanaf 2016 

geldende regels rondom het tussentijds winstnemen. 
• “Management override of controls”. Dit betreft de mogelijkheid die het management heeft om specifieke controlemaatregelen te 

omzeilen, bijvoorbeeld door memoriaalboekingen of het schattingsproces. De specifieke aandacht voor dit risico is voorgeschreven 
vanuit de controlerichtlijnen en is niet uniek voor Woerden. 
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• Naleving van de (Europese) aanbestedingsregels. 
• Risico’s en onzekerheden sociaal domein. 
• De kwaliteit van de IT-omgeving in 2018. Zijn de aandachtspunten uit 2017 en eerder opgepakt en opgelost?  
 
Ter voorkoming van een materiële fout in de jaarrekening heeft u voor bovenstaande risicogebieden beheersmaatregelen getroffen. Wij 
hebben ons tijdens de interim-controle gericht op de opzet en het bestaan van de door u ingerichte beheersingsomgeving, die deze 
risico’s moeten verkleinen. 
 

  

Materialiteit De materialiteitsbepaling bij de gemeente Woerden is gebaseerd op het Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden (BADO) en op 
het controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van de gemeente Woerden. Voor fouten is deze gebaseerd op 1% 
van de totale lasten inclusief dotaties aan de reserves en voor onzekerheden op 3% van de lasten inclusief stortingen in reserves. Bij onze 
controleplanning zijn wij vooralsnog uitgegaan van de cijfers volgens de begroting 2018. Wanneer de jaarrekening 2018 beschikbaar is, 
zullen wij onze materialiteitbepaling op basis van de werkelijke cijfers over 2018 herzien. Bij de interim-controle is derhalve uitgegaan van: 
 

Bron: begroting 2018 Fouten Onzekerheden 

Materialiteit € 1.150.000  € 3.450.000 

 

Afgeleide van de materialiteitsberekening is de uitvoeringsmaterialiteit. Deze wordt specifiek voor Woerden berekend. Hierbij wordt 
onder meer rekening gehouden met de kennis en ervaring die wij hebben (opgedaan) met de gemeente Woerden en eventuele fouten uit 
voorgaande jaren. Op basis van professionele oordeelsvorming van de accountant, wordt de uitvoeringsmaterialiteit vastgesteld en 
gebruikt voor het uitvoeren van controlewerkzaamheden tijdens de controle. Bij de interim-controle zijn wij uitgegaan van een 
uitvoeringsmaterialiteit van € 862.500.  
 
Voor de controle op naleving van de WNT hanteren wij een lagere materialiteit. Deze specifieke materialiteitsberekening is verplicht 
gesteld vanuit het controleprotocol WNT. 
 

  

Kernboodschappen De kernboodschappen uit onze interim-controle 2018 hebben wij steeds in de linker kantlijn weergegeven.  
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2. Onze evaluatie van uw interne beheersomgeving 
De interne beheersing 
van de gemeente 
Woerden moet zich 
verder door 
ontwikkelen. Een 
actueel intern 
controleplan kan hier 
sturing aan geven. 

In uw financiële verordening is bepaald dat het college jaarlijks interne controle uitvoert op de getrouwheid en rechtmatigheid van de 
baten en lasten en balansmutaties. Voor 2018 heeft dit niet integraal plaatsgevonden en heeft u ons gevraagd aanvullende 
werkzaamheden uit te voeren. Achterliggende oorzaken daarvan zijn onder andere de (relatief) late accountantswissel die heeft 
plaatsgevonden voor het jaar 2018 en u juist altijd (naar onze mening ook terecht) met de accountant afstemt welke werkzaamheden 
zouden moeten worden uitgevoerd. Ook was geen (actueel) intern controleplan beschikbaar waarmee u sturing kunt geven aan 
uitvoering van de verbijzonderde interne controle (VIC).  
 
Om de VIC efficiënt en effectief uit te kunnen voeren dient naar onze mening aan een aantal randvoorwaarden te worden voldaan. Dit 
betreft: 
- Er moet een duidelijk inzicht bestaan in de omvang van de financiële stromen; 
- Er moet een actueel inzicht bestaan in de opzet (inrichting) van de financiële processen; 
- Er moet een risico-analyse zijn uitgevoerd, waarmee richting aan de controle wordt gegeven; 
- Er moet een intern controleplan zijn waarmee sturing aan de interne controle wordt gegeven. 
 
Wanneer bovenstaande onderwerpen adequaat zijn ingeregeld in uw interne beheersing kan op een goede wijze sturing en vervolgens 
invulling worden gegeven aan het uitvoeren van de VIC. Voor 2019 adviseren wij u om de VIC (tijdig) op te pakken en uit te voeren. Wij 
hebben daarbij de volgende adviezen: 
 

• Actualiseer de scoping en de procesbeschrijvingen tijdig en voer voorafgaande aan het uitvoeren van de verbijzonderde interne 
controle met en namens het MT een risicoanalyse uit en bepaal wat in de meest relevante processen “mis kan gaan”. Leg dit vast in 
een intern controleplan. 

• Stem de risico’s tijdig af met de accountant en bepaal samen met de accountant de vervolgstappen. 

• Voer de verbijzonderde interne controle gespreid over 2019 uit. 

• Evalueer de geconstateerde fouten en andere constateringen tegen het licht van de initiële risicoanalyse. 

• Extrapoleer de mogelijk gevonden fouten en eventuele onzekerheden en stem deze in een periodiek overleg met ons af, om 
verrassingen bij de jaarrekeningcontrole te voorkomen. 

• Gebruik de bevindingen om de proceseigenaren verbeteringen in het proces aan te laten brengen of herstelmaatregelen te treffen. 
 
Een centrale borging van de interne controlefunctie kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren, waarbij wij het van belang vinden dat in 
de nabije toekomst ook gewerkt gaat worden volgens een (nog op te stellen) intern controleplan. In het intern controleplan regelt u niet 
alleen de aanpak van de uit te voeren (controle-)werkzaamheden, maar kunt u ook een taakstellende tijdslijn opnemen van deze uit te 
voeren werkzaamheden. Het intern controleplan ondersteunt u daarmee dat de noodzakelijke werkzaamheden ook (tijdig) worden 
uitgevoerd. Daarnaast geeft het sturing aan het faseren van de werkzaamheden gedurende het jaar en daarmee het voorkomen van 
piekbelastingen. 
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Wij gaan graag met u in overleg om de vervolgstappen te zetten. Wij zullen met uw organisatie een afspraak maken om hier rond de 
zomer 2019 een gezamenlijk overleg aan te wijden. 
 
Op enkele van de hiervoor genoemde punten gaan wij hierna nader in. 
 

  

Actualiseer de scoping 
voor de jaarrekening 
2018 en de VIC 2019 

Voor het inzicht in de processen is het voor de interne controle en voor onze externe controle van belang dat de organisatie inzicht kan 
geven in de omvang van de processen (zoals bijvoorbeeld lonen en salarissen, inkopen, subsidieverstrekkingen, belastingen en heffingen). 
Dit inzicht draagt bij aan een effectieve en efficiënte verbijzonderde interne controle (VIC) en externe controle en zo realiseren wij samen 
dat wij gemeenschappelijke definities hebben van de belangrijke financiële stromen in uw administratie. Wij noemen dit ook wel de 
“scoping”. Daarnaast is het belangrijk om vast te kunnen stellen dat u en wij álle financiële stromen in beeld hebben. Daarmee ontstaan 
zowel voor de interne controle als de accountantscontrole gelijke definities van posten en kunnen ook de onderbouwingen in het 
jaarrekeningdossier hieraan gekoppeld worden. 
 
Om die reden is, in afstemming met ons, de administratie verdeeld in stromen die hetzelfde administratieve proces volgen. Ten behoeve 
van de interim-controle heeft uw gemeente daarmee een goede basis voor de scoping gelegd.  
 
Het opstellen van deze initiële scoping is arbeidsintensief (omdat dit voor u “nieuw” is) geweest, maar is nu nagenoeg afgerond. De 
komende jaren zullen zowel de VIC-medewerkers als wij de vruchten van deze scoping kunnen plukken doordat sprake is van eenduidige 
massa’s voor het bepalen van steekproeven en heldere afbakeningen van processen. Bovendien biedt de scoping het noodzakelijke 
inzicht (voor u) om onderbouwd minder werkzaamheden te verrichten voor stromen waarin geen of nauwelijks risico’s op materiële 
fouten voorkomen.   
 
Voor de controle van de jaarrekening verzoeken wij u de scoping 2018 te actualiseren op basis van de gerealiseerde cijfers over geheel 
2018.  
 

  

Procesbeschrijvingen 
zijn geactualiseerd, 
maar verdienen 
blijvend uw aandacht 

Uw gemeente beschikt(e) bij de start van onze controle niet over uniforme actuele procesbeschrijvingen met helder uitgewerkte 
beheersmaatregelen. Voor de sturing en beheersing van uw gemeente vinden wij, net als u, het van belang dat u hier over beschikt. In het 
kader van uniformiteit heeft u ten behoeve van de interim-controle de belangrijke financiële processen daarom alsnog geactualiseerd. 
Onderdeel van het opstellen van de procesbeschrijvingen is het bijvoegen van ‘bewijsvoering’ bij een genoemde processtap (de 
uitwerking van de ‘6 W-vragen’). Deze stukken geven een extra onderbouwing van het bestaan van een betreffende stap en geven 
daarmee meer inzicht in het proces. Ook deze stukken zijn opgeleverd.  
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Een actueel inzicht in uw processen is voor u in het kader van de beheersing van processen en risico’s van groot belang. Sterke punten uit 
uw processen geven u comfort en gevoel van vertrouwen dat uitkomsten betrouwbaar zijn. Een andere belangrijke reden om het inzicht 
in uw processen te hebben en behouden, is dat dit bepalend is of kan zijn voor uw risicomanagement en de door u uit te voeren interne 
controles zoals bedoeld in uw financiële verordening. Immers bij processen met sterke beheersmaatregelen kan daar controlezekerheid 
uit behaald worden (met als gevolg minder gegevensgerichte werkzaamheden). De keerzijde is dat als processen belangrijke 
aandachtspunten of tekortkomingen bevatten, dit juist aanleiding kan zijn voor meer gegevensgerichte controles.  
 
Zoals eerder opgemerkt is het voor 2019 van belang dat de processen weer geactualiseerd worden en dat de processtappen worden 
onderbouwd met documentatie van het jaar 2019, om aan te tonen dat het proces ook daadwerkelijk zo heeft gewerkt.  
 
Bij de verdere uitwerking van de processen en de actualisatie voor 2019 van uw procesbeschrijvingen en de bijbehorende 
beheersingsmaatregelen, geven wij u in overweging om daarbij aan te (blijven) sluiten bij het zogenaamde “6-W-principe”. Beschrijvingen 
die aan dit principe voldoen geven snel inzicht in de sterke punten en ontwikkelpunten en vergemakkelijken daarmee ook de uitvoering 
van de interne controle. Wanneer immers sprake is van sterke en expliciet beschreven beheersmaatregelen kunnen deze bij de (interne-) 
controle op bestaan en werking ook eenvoudig(-er) getest kunnen worden en kunnen tijdrovende gegevensgerichte controles verminderd 
worden.  
 
Bij het “6-W-principe” wordt rekening gehouden en duidelijk gedocumenteerd met de volgende ‘6 W-vragen’: 

• Wat wordt verricht in elke processtap? 

• Waarom wordt de processtap verricht, dus wat is concreet het doel van deze stap? 

• Wie verricht de processtap? 

• Waarmee wordt de processtap verricht, dus op basis van welke concrete informatie en documentatie? 

• Wanneer, dus met welke periodiciteit wordt de processtap verricht (meerdere keren per dag, dagelijks, wekelijks, per kwartaal, per 
jaar)? 

• Waarheen/welke uitkomst: Wat is de uitkomst van de processtap en hoe wordt een en ander bewaard, onder andere voor in- en 
externe controles achteraf. 

  

Blijf de follow up van 
de bevindingen uit de  
interne- en externe 
controle monitoren 

In de managementletter en accountantsverslagen van voorgaande jaren zijn aanbevelingen opgenomen om de bedrijfsvoering te 
versterken en uw risico’s te verminderen. In de “Bestuurlijke reactie op bevindingen Managementletter 2017” zijn de aanbevelingen uit 
de managementletter 2017 opgenomen waarbij het college een reactie heeft aangegeven. Deze reactie is veelal een beschouwing wat de 
(mogelijke) aanpak bij het gerapporteerde aanbeveling is. Wij merken op dat aan de aanbevelingen geen concrete planning is gekoppeld 
wanneer deze moet zijn opgevolgd.  
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Wij adviseren u om de bevindingen uit zowel interne controlerapportages als uit de accountantsrapportages (managementletter en 
accountantsverslag) te bundelen en in één integrale voortgangsrapportage (follow-up) op te nemen. Daarmee heeft u alle 
verbeterpunten overzichtelijk bij elkaar. Wanneer u aan de adviezen een “probleemeigenaar” en “einddatum” koppelt, kunt u prima 
monitoren wat de status en voortgang van de realisatie van de aanbevelingen en verbetermaatregelen is. Een dergelijke rapportage levert 
dan een belangrijke bijdrage aan de verdere verbetering van de interne beheersing.  
 

  

Integriteit en ethiek 
staan duidelijk op uw 
agenda. Ons advies is 
om een 
(fraude)risicoanalyse 
uit te voeren en de te 
verbinden met uw 
verbijzonderde interne 
controle.  

Binnen de gemeente Woerden worden duidelijke, logische en repetitieve signalen afgegeven vanuit het management die een 
bedrijfscultuur bevorderen waar integriteit en ethisch gedrag levend worden gehouden in de organisatie. Voorbeelden van deze signalen 
zijn de gedragscode voor college- en voor raadsleden, de periodieke inventarisatie van nevenfuncties en het afleggen van de ambtseed. 
Een ander concreet voorbeeld is het instellen van de Q-groep, die breed onderzocht heeft in welke mate integriteit leeft binnen uw 
organisatie. Uit de in maart 2018 uitgebrachte rapportage blijkt een brede waardering voor het onderwerp, maar wordt door uw 
medewerkers ook gevraagd om duidelijke(re) handvatten om hun integer handelen aan te meten.  
 
Wij vinden het een goede zaak dat uw gemeente dit onderwerp zo duidelijk op de kaart gezet heeft. Het nadenken en discussiëren over 
het onderwerp is immers een eerste belangrijke stap om niet integer handelen te voorkomen. Goed is ook dat uw gemeente het 
onderwerp periodiek is blijven belichten, bijvoorbeeld met het volgen van een workshop integriteit dit najaar. Wij adviseren u deze lijn 
voort te zetten. Zeker in organisaties waar verantwoordelijkheden laag worden belegd zoals bij uw gemeente is dit blijvend belang.  
 
Een logische vervolgstap voor uw gemeente is ons inziens het zorgen voor een actuele gemeentebrede (fraude)risicoanalyse. Een 
dergelijke analyse moet tot stand komen door een actieve communicatie met en participatie van het management, het college en de 
gemeenteraad over de inhoud van de (fraude)risicoanalyse. Met een (actuele) frauderisicoanalyse kan de gemeente de frauderisico’s 
monitoren en periodiek evalueren of de interne beheersmaatregelen nog voldoende effectief zijn om frauderisico’s naar een acceptabel 
niveau te verlagen.  
 
Wij adviseren u om, mede gezien de rol en verantwoordelijkheid die college en raad hebben in het kader van frauderisico’s, een 
(fraude)risicoanalyse op te stellen en deze regelmatig te actualiseren en te bespreken met college en gemeenteraad, zodat ook dit een 
zichtbaar en vast onderdeel vormt van de interne beheersingsomgeving en het ondersteunen om het onderwerp integriteit blijvend op de 
radar te houden. Middels de (fraude)risicoanalyse geeft u aan de raad aan welke (fraude)risico’s u accepteert en op welke risico’s u 
acteert door middel van het inrichten van beheersmaatregelen.  
 
Een belangrijke beheersingsmaatregel van het college in het kader van fraude(risicoanalyse) is ook het periodiek uitvoeren van interne 
controles op basis van een intern controleplan dat opgezet is vanuit de gesignaleerde (fraude)risico’s. Elders in de managementletter 
leest u hierover mee. 
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Actualiseer uw 
kaderstelling met 
betrekking tot de 
accountantscontrole 

Met de “Controleverordening van de gemeente Woerden 2008” (vastgesteld d.d. 27 maart 2008) heeft u kaders gesteld voor de inrichting 
en uitvoering van de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van uw gemeente. Deze 
verordening is nader uitgewerkt in het “Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van de gemeente Woerden”. 
Dit controleprotocol dateert eveneens van 2008 en is nadien, net als de controleverordening niet aangepast/geactualiseerd.  
 
Zowel de controleverordening als het controleprotocol bevatten belangrijke kaders voor de jaarlijkse accountantscontrole. Deze kaders 
hebben onder meer betrekking op de volgende onderwerpen: 
 
- De toe te passen goedkeurings- en rapporteringstoleranties; 
- Inrichtingsvereisten voor het verslag van bevindingen van de accountant bij de jaarrekening; 
- Posten van de jaarrekening waar afwijkende (rapporterings)toleranties kunnen gelden of waar specifieke aandacht aan besteed moet 

worden door de accountant; 
- De reikwijdte van de rechtmatigheidscontrole; 
- Overlegstructuur; 
- Het te hanteren normen- en toetsingskader; 
- Afwijkingenbeleid (de raad gaat in het controleprotocol uit van een maximale (toegestane) afwijking van 10% per programma ten 

opzichte van de begroting na wijziging). 
 

In het controleprotocol 2008 is onder meer geregeld dat de rapporteringstolerantie 0,5% van de lasten is. Voor 2018 zou dat neerkomen 
op een bedrag van circa € 575.000.  
 
Met de Raadsinformatiebrief van 11 december 2018 (18R.00777) heeft u de raad geïnformeerd om kennis te nemen van het normen en 
toetsingskader 2018. Hiermee is het normenkader 2018 ook formeel bepaald. Daarnaast is aangegeven dat voor wat betreft het 
voorwaardencriterium uitsluitend getoetst zal worden op de aspecten recht, hoogte en duur.  
 
Het “huidige” controleprotocol is in 2008 door de raad vastgesteld en nadien niet meer aangepast aan wijzigingen in wet- en regelgeving 
op het gebied van de gemeentelijke verslaggeving en controle. Ook is terminologie in het protocol inmiddels verouderd en is het de vraag 
in hoeverre deze kaders nog aansluiten bij de huidige informatie behoefte van de raad. Wij adviseren u het controleprotocol te 
actualiseren. 
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3. Proces bevindingen 
Context 
procesbevindingen 

U heeft aangegeven dat u voor 2018 niet of niet in voldoende mate zelfstandig de VIC kon uitvoeren en ons gevraagd om, in 
het verlengde van de accountantscontrole, extra werkzaamheden uit te voeren. Deze werkzaamheden zijn uitsluitend gericht op de 
getrouwheid en rechtmatigheid van financiële beheershandelingen met betrekking tot financiële processen. Uit efficiency-oogpunt zijn de 
werkzaamheden zoveel mogelijk aan onze reguliere controlewerkzaamheden gekoppeld.  
 
In de afgelopen weken hebben wij al diverse werkzaamheden op kunnen pakken en uitgevoerd. De uitvoering van de werkzaamheden 
vordert in een goede samenwerking gestaag. Er vindt op de werkvloer een directe terugkoppeling van onze constateringen plaats en wij 
komen tot gezamenlijke conclusies over bevindingen. Over een aantal onderwerpen staan vragen bij de organisatie uit waarvan wij 
verwachten dat deze op korte termijn beantwoord worden. Wij verwachten de werkzaamheden in januari af te ronden en de 
bevindingen, na hoor- en wederhoor, dan in een afzonderlijke rapportage aan de directie te rapporteren. 
  
Hierna gaan wij, conform de afspraken, beknopt in op de bevindingen tot nu toe.  
 

  

Bewaak de naleving 
van termijnen uit uw 
subsidieverordening 

 

Bij de controle stelden wij vast dat meerdere keren termijnen uit uw subsidieverordening niet nageleefd zijn. Dit was zowel bij de 
toekenning van subsidies het geval als bij het vaststellen van subsidies. Wij hebben begrepen dat ziekte van een medewerker hieraan ten 
grondslag ligt. Uiteindelijk zijn de subsidies wel door u toegekend en/of vastgesteld. De afhankelijkheid van één medewerker maakt u 
mogelijk kwetsbaar op dit punt. Het naleven van de termijnen uit uw beleid is derhalve een aandachtspunt. 

  

Afgrenzing lasten Wij constateren dat u geen integrale verplichtingenadministratie heeft geïmplementeerd. Zodra verplichtingen bekend zijn, vindt geen 
formele vastlegging hiervan plaats. Tevens legt u langlopende verplichtingen niet structureel vast. Doordat u geen integrale 
verplichtingenadministratie heeft, loopt u het risico dat verplichtingen niet volledig in beeld zijn. Dit kan een weerslag hebben op 
bijvoorbeeld uw tussentijdse informatievoorziening en liquiditeitsprognose, maar ook op een vroegtijdige jaarafsluiting (tijdige 
verantwoording van verplichtingen in uw jaarrekening).  
 
Wij vragen uw verder aandacht voor de afstemming/afwikkeling van de in een voorgaand verslagjaar geraamde verplichtingen en de 
werkelijke afwikkeling daarvan in het huidige verslagjaar. Deze afstemming lijk momenteel niet verricht te worden. Eventuele verschillen, 
en de verklaring daarvoor, kunnen waardevolle input leveren voor het maken van de ramingen voor het huidige verslagjaar. 
  
Wij vinden een verplichtingenadministratie een goed hulpmiddel voor uw (tussentijds) afsluitproces. Voor de jaarrekening (en controle) is 
het van groot belang dat uw verplichtingen volledig in beeld zijn gebracht door uw organisatie. Wij adviseren om hierbij diverse 
invalshoeken als controlemiddel te gebruiken, zoals minimaal het uitvoeren van een voortgezette controle tot datum van 
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jaarrekeningcontrole, inventarisatie van (langlopende) verplichtingen aan de hand van contracten en overeenkomsten én uw bevindingen 
vanuit de (voortgezette) controle van vorig boekjaar. 

 

  

Heroverweeg uw 
beleid rondom 
prestatielevering 

Ten behoeve van het betaalbaar stellen van facturen merken wij op dat u in het kader van de prestatielevering (wordt uitsluitend betaald 
voor daadwerkelijk geleverde goederen en diensten) volledig steunt op de werking van de digitale workflow in Key2. Bij het autoriseren 
van facturen geven de zogenaamde ‘prestatieverklaarders” hun akkoord, maar wordt geen gebruik gemaakt van het systeem om een 
toelichting te geven of (een verwijzing naar) ondersteunende documentatie op te nemen. Achteraf is het op dit moment dan lastiger 
(vanwege het ontbreken dan nadere toelichtingen of het niet opnemen van ondersteunende documentatie) om de prestatielevering vast 
te stellen.  
 
Wij adviseren u te onderzoeken of het zinvol is om documentatie met betrekking tot de prestatielevering bij de factuur op te nemen in 
Key2. Daarmee versterkt u de (zichtbare) interne controle op de rechtmatigheid van de uiteindelijke betaling.   
 
In dit verband adviseren wij u tevens om te onderzoeken of, op basis van uw risico-inschatting, het mogelijk zinvol is om uw beleid 
hieromtrent te heroverwegen of op te stellen.  Wij denken dat een meer risico-gerichte benadering rond de verplichte vastlegging van 
documentatie voor de prestatielevering relevanter en effectiever kan zijn. Hiervoor dienen dan wel duidelijke richtlijnen te worden 
opgesteld en gecommuniceerd met uw medewerkers.  Voor posten waar u op voorhand geen risico ziet in de prestatielevering kan dan 
volstaan worden met de digitale autorisatie (en eventuele korte toelichting) en zou dan geen onderbouwende documentatie in uw 
administratie worden opgenomen. Voor de risicovolle(re) posten dient u er dan uiteraard stikt op toe te zien dat de documentatie wel 
aanwezig is. 

 

  

Ondersteunings-
plannen worden niet 
stelselmatig 
ondertekend 

• Op basis van uw interne regels moet een aanvraag voor een voorziening ondertekend worden door de aanvrager. Eventueel kan dit via 
een ondertekening op het ondersteuningsplan. Er is echter in veel gevallen geen ondertekening aanwezig. Overigens kunnen hier, 
gegeven de doelgroep, hele legitieme redenen voor bestaan. Uw juridisch adviseur Sociaal Domein heeft daarnaast vastgesteld dat de 
AWB mogelijkheden openlaat voor het  - rechtmatig – niet ondertekenen van de ondersteuningsplannen. Dit betekent dat van uw geen 
verdere actie verwacht wordt op dit punt in het kader van de controle van de jaarrekening 2018. Wel geven wij u in overweging bij een 
actualisatie van de verordening het laten onderteken van de aanvraag als eis op basis van deze ervaring te heroverwogen. Wij achten het 
relevanter om de consulenten op de aanvraag of het ondersteuningsplan te laten onderbouwen waarom een handtekening van de 
aanvrager mist. 

•  

  

De (interne) controle 
op de rechtmatigheid 

In het kader van de rechtmatigheidscontrole is het onder meer van belang dat u tijdig vaststelt dat aanbestedingen overeenkomstig de 
geldende wet- en regelgeving zijn gedaan. Op grond van het normenkader zijn voor de rechtmatigheidscontrole de Europese 
aanbestedingen van belang.   
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van (Europese) 
aanbestedingen moet 
nog worden 
uitgevoerd  

 
Vorig jaar zijn onrechtmatig aanbestede contracten onderkend en meegewogen in de oordeelsvorming van de accountant. De Kadernota 
rechtmatigheid van de commissie BBV geeft voor deze weging twee opties: alleen de euro’s die in het verslagjaar op het contract zijn 
uitgegeven meewegen óf de gehele (geraamde) contractwaarde in het jaar waarin de onrechtmatige aanbesteding wordt geconstateerd 
meewegen in het oordeel. Uw gemeente heeft tot dusver gekozen voor de eerste optie. Een gevolg daarvan is dat de euro’s die in 
volgende jaren op het contract worden uitgegeven in dat jaar wederom als onrechtmatig moeten worden aangemerkt. Dit gaat zo door 
tot er een nieuwe, rechtmatige aanbesteding is doorgevoerd. 
 
Omdat lopende contracten veelal niet op korte termijn ontbonden kunnen worden en het in de markt zetten van een aanbesteding 
voorbereidingstijd vergt, betekent dit dat u meerdere jaren “last” kunt hebben van oude contracten. Intern is vastgesteld dat uit de oude 
contracten ook dit jaar een rechtmatigheidsheidsfout te verwachten valt. 
 

Momenteel wordt de interne analyse voor alle contracten nog verder afgerond. Op basis van de tussentijdse resultaten valt ons op dat u om 

de rechtmatigheid van de aanbestedingen vast te stellen voornamelijk kijkt naar uitgaven die in het verleden zijn gedaan per crediteur. Als 

deze in de laatste vier jaar tezamen de Europese drempelbedragen overschrijden verricht u onderzoek naar de rechtmatigheid. Alhoewel dit 

zeker een nuttige controle is om onrechtmatige aanbesteden uit het verleden op te sporen, zouden wij verwachten dat er meer aandacht 

besteed wordt aan aanbestedingen die in het huidige jaar zijn verricht. Wij geven u in overweging in de toekomst meer aandacht te geven 

aan de interne beheersing van aanbestedingen aan de voorkant, waarbij het van belang is dat u een goede voorcalculatie maakt. 

   
Voor de afronding van de jaarrekeningcontrole verzoeken wij u de interne controle op de rechtmatigheid van de Europese 
aanbestedingen af te ronden. Hierbij dient op basis van de kostenraming bij aanbesteding en de realiseerde uitgaven vastgesteld te 
worden of de destijds gemaakte aanbestedingskeuze juist is geweest.  
 

  

Opnemen (General 
Controls) IT in scope 
VIC  
 

De IT-omgeving en een adequate opzet en werking daarvan nemen een steeds dominantere plaats in binnen uw organisatie voor een 
betrouwbare geautomatiseerde gegevensverwerking. Daarmee krijgt de IT ook een dominantere positie in uw en onze controleaanpak en 
-uitvoering. In de rapportages van uw voorgaande accountant is gerapporteerd over aandachtspunten op het gebied van logische 
toegangsbeveiliging, wijzigingsbeheer en continuïteit.  
 
De integrale toetsing van de betrouwbaarheid van het systeem van geautomatiseerde (financiële) gegevensverwerking is vooralsnog geen 
onderdeel van uw interne beheersing geweest in 2018. Gelet op de bevindingen die bij voorgaande controles, de constateringen die uw 
manager IT heeft gedaan en omdat u in belangrijke mate afhankelijk bent van de geautomatiseerde gegevensverwerking adviseren wij u 
om een follow up te geven aan de eerder gedane aanbevelingen en aanwezige risico’s. Wij hebben begrepen dat u inmiddels een “Plan 
van aanpak ICT” heeft opgesteld, waarin de risico’s en (voorgestelde) oplossing zijn opgenomen. Dit is een belangrijke stap om de 
gewenste verbeterslag te kunnen maken.  
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Zolang aan belangrijke randvoorwaarden om te kunnen steunen op de geautomatiseerde gegevensverwerking niet geheel wordt voldaan, 
loopt u in opzet mogelijk risico’s. Daarnaast heeft dit ook impact op de uitvoering van de VIC. Nu moet voor een overwegend 
gegevensgerichte controle aanpak gekozen worden. Wanneer bij de VIC gesteund kan worden op functiescheidingen en autorisaties 
binnen de processen, zou dat een belangrijke (arbeidsbesparende) impact kunnen hebben op uit te voeren controles.  
 
Wanneer follow up gegeven is aan de geconstateerde aandachtspunten, dat kan naar onze mening bij de VIC ook aandacht besteed 
worden aan de beoordeling van de IT general en application controls van de IT-systemen. Een effectieve werking van de IT general 
controls is een voorwaarde om te kunnen steunen op functiescheidingen en autorisaties binnen IT-systemen. Zonder de beoordeling van 
de IT General controls kan in feite geen conclusie worden getrokken of de functiescheidingen en autorisaties juist zijn gewaarborgd 
binnen de IT-systemen. Derhalve adviseren wij om de beoordeling van de IT general controls op te nemen in de scope van de 
verbijzonderde interne controle. Op basis van de conclusies vervolgens kan de impact op de verder uit te voeren controles bepaald 
worden. 
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Actualiseer de 
onderbouwing van de 
voorziening Pensioen 
(oud) wethouders 

Bij het opstellen van de jaarrekening 2017 heeft u, op basis van geformuleerde uitgangspunten, deze voorziening ultimo 2017 
gewaardeerd op € 3,3 miljoen. Onder meer heeft u rekening gehouden met pensioenverplichtingen van gepensioneerde wethouders 
geboren voor of in 1949, de kans dat sprake zou zijn van waardeoverdracht en actuariële berekeningen. De maximale verplichting (zonder 
de kans te verdisconteren dat sprake is van waardeoverdracht) heeft u ultimo 2017 berekend op circa € 5,2 miljoen.  
 
Omdat u pensioenen die zijn ingegaan voor 2014 niet ten laste van deze voorziening brengt, maar ten laste van de exploitatie, is hiervoor 
het door u per ultimo 2017 een berekend bedrag ad € 1,4 miljoen niet in de voorziening opgenomen. Pensioenvoorzieningen die zijn 
ingegaan in 1949 zijn door u voor 30% in de voorziening opgenomen (€ 0,2 miljoen). De resterende (mogelijke) verplichting van € 0,5 
miljoen heeft u ultimo 2017 niet voorzien.  
 
Ten behoeve van de jaarrekening 2018 adviseren wij u om te onderzoeken of de door u gehanteerde uitgangspunten en 
veronderstellingen (nog) juist zijn (geweest). Ook vinden wij het noodzakelijk dat u op basis van actuele actuariële de 
pensioenverplichtingen per ultimo 2018 vaststelt.  
 

  

Draag zorg voor 
actuele beheerplannen 
en stem de 
egalisatievoorzieninge
n daarop af 
 

Onder de egalisatievoorzieningen zijn de voorziening afvalstoffenheffing (saldo ultimo 2017 € 1,5 miljoen) en de voorziening riolering 
(saldo ultimo 2017 € 2,6 miljoen) opgenomen. Voor de onderbouwing van deze voorzieningen is het van belang dat u beschikt over een 
actueel onderhoudsplan en dat er een duidelijke relatie bestaat tussen het onderhoudsplan en de getroffen voorziening. Wanneer deze 
relatie er niet is, dient op grond van het BBV de voorziening (tijdelijk) vrij te vallen en kan het saldo (tijdelijk) in een bestemmingsreserve 
(mits de raad daarvoor toestemming geeft) opgenomen worden.  

Bij het bespreken van de onderbouwing en het (noodzakelijke) saldo van de voorzieningen ter egalisering van kosten lijkt echter voor de 

hiervoor genoemde voorzieningen geen sprake te zijn van egalisatievoorzieningen, maar van voorzieningen voor “van derden verkregen 

middelen die specifiek besteed moeten worden”. De “gereserveerde” bedragen lijken vooralsnog geen directe relatie te hebben met 

toekomstige onderhoudswerken, maar (vooral) ook bedoeld te zijn als “spaarpot” voor toekomstige investeringen. Wij adviseren u hier 

nader onderzoek naar te verrichten en zorg te dragen voor een juiste presentatie in de jaarrekening 2018.  

De commissie BBV stelt gemeenten overigens op basis van de notitie Riolering niet verplicht om bijvoorbeeld bestaande (actuele) GRP’s 

te herzien. Wel doet zij de aanbeveling om het onderscheid tussen onderhoud en vervanging inzichtelijk te krijgen. Voor de toekomstige 

aanwending van het saldo in de voorzieningen (en daarmee ook op de sturing van (onderhouds)werken) heeft u namelijk inzicht nodig in 

de specifieke doeleinden waarvoor het saldo in de voorziening is bestemd. Wij adviseren u daarom om gedetailleerder inzicht te 

verkrijgen in het saldo (overschot) riolering zoals opgenomen op de balans. Tot het moment dat gedetailleerder inzicht is verkregen in het 

saldo in de voorziening geldt dat een bestedingsklem rust op de bij de burger geheven bedragen inzake het rioolrecht en de 

4. Overige onderwerpen 
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afvalstoffenheffing. De categorie van deze voorziening betreft daarom “Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten 

worden.” 
 
Daarnaast stelden wij vast dat onder de bestemmingsreserves reserveringen zijn opgenomen voor de dekking van kosten voor toekomstig 

onderhoud (gemeentelijk vastgoed). De reden om deze reserves te treffen is (in voorgaande jaren) was dat de beheerplannen niet (meer) 

voldeden aan de vereisten zoals opgenomen in het BBV om een voorziening te handhaven. De commissie BBV heeft uitgesproken dat het 

tijdelijk is toegestaan om voor meerjarig groot-onderhoud een bestemmingsreserve aan te houden, maar dat het wel de bedoeling is dat 

hier, op basis van een adequaat plan, zo spoedig mogelijk weer een voorziening voor gevormd wordt. Vanuit het oogpunt van 

risicobeheersing en inzicht in de financiële positie is het overigens - welke systematiek ook wordt gekozen door de raad - aan te raden 

altijd zorg te dragen voor actuele beheerplannen. Wij adviseren u derhalve om de onderhoudsplannen op te stellen c.q. te actualiseren, 

zodat er weer voorzieningen in de jaarrekening opgenomen kunnen worden. Overigens is dit een breder aandachtspunt en dienen alle 

voorzieningen uiteraard te zijn onderbouwd met adequate en actuele beheerplannen. 

Wij adviseren u daartoe om de voorzieningen periodiek te blijven monitoren en wijzigingen in de plannen te evalueren en te betrekken bij 
de vraag of de voorzieningen (nog) toereikend zijn. Hierbij is het niet alleen van belang dat u prospectief kijkt (met andere woorden of uw 
toekomstige inschattingen nog valide zijn) maar ook of de door u gemaakte inschatting in de afgelopen jaren betrouwbaar is geweest 
door de werkelijke mutaties af te stemmen op de gemaakte inschattingen (backtesting). 
 

  

Uw vorderingen op 
bijstandscliënten 
worden niet 
gepresenteerd en 
gewaardeerd op uw 
balans 

De uitvoering van de Participatiewet heeft u uitbesteed aan Ferm Werk. Voor uw tussentijdse informatievoorziening en uw jaarrekening 
bent u afhankelijk van de tijdige en betrouwbare aanlevering van (financiële) informatie van Ferm Werk. Deze informatie betreft de baten 
en lasten die verband houden met de uitvoering van de Participatiewet en de vorderingen (op cliënten) en (mogelijke) schulden die 
hiermee samenhangen. Ferm Werk voert ook het debiteurenbeheer uit met betrekking tot vorderingen op bijstandscliënten van uw 
gemeente. Jaarlijks worden de mutaties met betrekking tot de vorderingen op uw cliënten door Term Werk met u afgerekend. Ons valt op 
dat u de vorderingen uit hoofde van bijstandverlening niet zichtbaar op uw balans presenteert (en waardeert).  
 
In 2017 heeft de commissie BBV een uitspraak gedaan welke mogelijk ook relevant is voor de verantwoording en waardering van deze 
vorderingen op uw balans. Dit uitspraak (V&A 2017.083) luidt als volgt:  
 
“De terugvorderingsbeschikking wordt door en namens de GR uitgevoerd. Dit betekent dat de GR de juridische eigenaar is van  de 
vordering en de cliëntdebiteur derhalve op de balans van de GR moet worden verantwoord en gewaardeerd. Binnen het BBV ontstaat deze 
vordering op het moment dat de terugvorderingsbeschikking wordt gestuurd. Op dat moment moeten ook de baten worden verantwoord 
in de exploitatierekening van de GR. Tegelijkertijd ontstaat er bij de GR een schuld aan de gemeente (en lasten in de exploitatierekening) 
voor afdracht van de baten uit de vordering aan de gemeente. Ook ter hoogte van het volledige bedrag van de vordering. 
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Vervolgens moet een waardering van de cliëntdebiteuren plaatsvinden bij de GR. Het risico op oninbaarheid dient te worden vertaald in 
een voorziening voor oninbare vorderingen op de cliëntdebiteuren. Omdat het (economisch) risico op oninbaarheid van de debiteuren 
feitelijk wordt gedragen door de gemeente, ontstaat tegelijkertijd een vordering op de gemeente ter hoogte van de voorziening voor 
oninbaarheid. 
 
De gemeente heeft een vordering op de GR ter hoogte van de volledige vordering op de cliëntdebiteuren. Omdat de gemeente het 
economisch risico draagt voor oninbaarheid van die debiteuren, dient de gemeente een voorziening te vormen voor dit risico. 
Wij zijn het dus niet eens met de zienswijze van de GR dat de baten pas worden verantwoord in de exploitatierekening op het moment dat 
de gelden zijn geïnd. 
 
Het verschil tussen de jaarrekening en de SiSa bijlage bestaat bij alle GR-en / gemeenten en ligt buiten de beïnvloedingssfeer van de 
Commissie BBV”. 
 
Wij zien in uw jaarrekening 2017 geen vorderingen (inclusief getroffen voorziening voor mogelijke oninbaarheid) opgenomen. Wij 
adviseren u vast te stellen of dit een juiste wijze van verwerken is, mede in relatie tot de hiervoor genoemde uitspraak van de commissie 
BBV, Wanneer de vorderingen opgenomen moeten worden adviseren wij u om (samen met Ferm Werk) de vorderingen te waarderen.  
 
Maak derhalve tijdig afspraken met Ferm Werk over de (interne controle op) verantwoording en waardering van uw debiteurenpositie. In 
verband met de mogelijk wijziging in uw jaarrekening is met name het tijdpad van opstellen en verantwoorden een belangrijk 
aandachtspunt.  

  

Geef inzicht in uw 
schattingsproces 
rondom de waardering 
van de 
grondexploitaties 

De waardering van grondposities is voor een groot deel afhankelijk van schattingen. Om inzicht te krijgen in de financiële risico’s en 
kansen stelt het college jaarlijks exploitatieoverzichten op en wordt jaarlijks een “meerjarenprognose grondexploitatie (MPG)” opgesteld. 
Hierin zijn risico’s en kansen benoemd en zijn onder andere de toekomstige (nog te maken) kosten en (nog te realiseren) opbrengsten 
opgenomen.  
 
Aan deze schattingen liggen diverse parameters en uitgangspunten ten grondslag. Hierbij kunt u denken aan inflatiecijfers, gehanteerde 
rentepercentages, de looptijd van projecten (inclusief het moment van geplande kosten en opbrengsten) en uitgifteprijzen. Deze 
parameters bepalen in hoge mate het verwachte financiële eindresultaat. Voor de controle is het van belang dat het college inzicht geeft 
in het door haar gevoerde schattingsproces (wie maakt de schatting, wie valideert en waarmee, hoe verhoudt een schatting uit een 
voorgaande periode zich ten opzichte van gerealiseerde resultaten in 2018 (backtesting) et cetera) en dat de gehanteerde uitgangspunten 
en parameters voldoende betrouwbaar zijn. Deze betrouwbaarheid kunt u aantonen met bijvoorbeeld gegevens uit externe bronnen, 
marktanalyses of (recente) taxaties. Wij adviseren u om het schattingsproces inzichtelijk te maken (procesbeschrijving), de daarbij 
gehanteerde uitgangspunten en veronderstellingen zichtbaar te valideren en regelmatig de gerealiseerde uitkomsten af te zetten tegen 
de daarvoor gemaakte inschatting. Wanneer in het MPG ook keuzes bekrachtigd moeten worden door de raad, is voor de controle van de 
jaarrekening het noodzakelijk dat deze beschikbaar is voordat de jaarrekening wordt opgesteld/gecontroleerd. 
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Houdt met de 
waardering van uw 
grondexploitaties 
rekening met de POC-
methode en de juiste 
raming van de nog te 
maken kosten en nog 
te realiseren 
opbrengsten 

In 2016 is op basis van een uitspraak van de commissie BBV een wijziging doorgevoerd met betrekking tot het tussentijds nemen van 
winsten op grondexploitaties. In maart 2018 is een nadere uitleg bij deze notitie geschreven door de commissie BBV. Tot en met 2016 
hadden gemeente zelf de mogelijkheid om, op basis van een eigen ontwikkeld winstbepalingsstelsel, (tussentijds) winst te nemen. In de 
praktijk bleek dit veelal een “voorzichtig” stelsel te zijn, waarbij vooral werd uitgegaan van gerealiseerde verkopen in relatie tot de 
gemaakte kosten en waarbij de nog te maken kosten en nog te realiseren opbrengsten in ogenschouw werden genomen. 
 
Vanaf de jaarrekening 2017 is er een (door de commissie BBV) voorgeschreven methodiek van winstnemen, welke dus door elke 
gemeente moet worden toegepast. Deze methode heet de “percentage of completion” methode. Op basis van deze methode wordt, naar 
rato van de voortgang van een grondexploitatie, bepaald of (en zo ja hoeveel) winst tussentijds genomen moet worden. Naast de 
gerealiseerde baten en lasten en de nog te realiseren baten en lasten, is het van belang dat de gemeente een onzekerheid inschat met 
betrekking de nog te maken kosten en opbrengsten. Deze factor is vervolgens medebepalend voor de tussentijdse winstneming. 
 
De tussentijdse winstneming dient gebaseerd te zijn op de “best mogelijke inschatting” die het college kan maken van het verwachte 
eindresultaat (waardering) van de afzonderlijke complexen in de jaarrekening 2018. Daarmee wordt het belang van de tijdige 
beschikbaarheid van de MPG nogmaals onderstreept. Bij het opstellen van de prospecties is het daarbij tevens van belang dat geen 
rekening meer wordt gehouden met de post onvoorzien. Met de actualisatie van de spelregels ten aanzien van grondexploitaties heeft de 
commissie BBV enige jaren geleden namelijk aangegeven dat de post onvoorzien niet langer onderdeel mag uitmaken van een 
grondexploitatie. Bij de waardering en resultaatbepaling is in uw jaarrekening 2017 nog wel rekening gehouden met deze post. 
Bijvoorbeeld bij het complex “Snel en Polanen” is bij de waardering en resultaatbepaling ultimo 2017 een risicovoorziening ter grootte 
van € 4,4 miljoen ingerekend. In formele zin is dit dus niet langer toegestaan en zou deze post vrij moeten vallen in het resultaat. Bij de 
bespreking van de grondexploitaties is ons medegedeeld dat deze post ingezet moet worden voor onderdelen die nog verwacht worden 
bij de verdere exploitatie, maar waar de raad nog een formeel besluit van moet nemen en een kostprijscalculatie moet worden opgesteld. 
Voor de waardering en tussentijdse winstneming is het van belang dat deze inzichten er tijdig zijn.  
 

 


