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Geacht college,
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Wij hebben, als onderdeel van de controle van de jaarrekening 2020, 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 2020 te signaleren en onder uw aandacht te brengen.

Datum
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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.
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Als gevolg van de COVID-19 pandemie hebben wij de controle geheel op afstand moeten uitvoeren. Ondanks deze
minder persoonlijkere aanpak die daarbij van toepassing is, is de samenwerking met uw medewerkers naar onze
mening goed geweest. Onze inschatting is dat wij de komende tijd ook veel op afstand met elkaar moeten
samenwerken. Voor de controle van de jaarrekening zal aan uw en onze kant sprake moeten zijn van strak
projectmanagement. Hier gaan wij met uw medewerkers in de komende maanden vorm en inhoud aan geven.
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.

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.
Publieke Sector Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 69411409.
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Managementsamenvatting
Uw interne beheersing






Uw bent zich er meer en meer van bewust dat uw interne beheersing op
onderdelen verbeterd moet worden. Aandachtspunten zijn het jaarlijks
actualiseren van financiële processen en het actualiseren en uitvoeren van een
allesomvattend intern controleplan. De taak- en rolverdeling tussen de 1e, 2e
en 3e lijn heeft uw aandacht nodig.
U stelt (nog) geen integrale frauderisicoanalyse op en deelt onderkende
frauderisico’s ook niet met de raad (via de auditcommissie). In het kader van
de ondersteuning van de raad in zijn toezichthoudende functie vinden wij dit
wel belangrijk.
Door te sturen op de voortgang van de realisatie van de aanbevelingen uit
voorgaande controles realiseert u dat de kwaliteit van de bedrijfsvoering
verbetert. Hier moeten nog stappen gemaakt worden. Ons advies is om een
follow up rapportage op te stellen en deze regelmatig intern te bespreken en
te rapporteren aan de raad over de voortgang.

(Verbijzonderde) interne controle








De noodzakelijke verdere professionalisering van de interne controle staat bij
u op de planning en zal meelopen in het proces om te komen tot de
rechtmatigheidsverantwoording.
De actualiteit van processen dient (in continuïteit) aangetoond te worden
door middel van het uitvoeren en vastleggen van lijncontroles. Het jaarlijks
actualiseren van de opzet en inrichting van de processen en het zichtbaar
vaststellen van het bestaan aan de hand van voorbeelddocumentatie moet
verbeterd worden.
Tijdige afstemming van deelmassa’s (scoping) ondersteunt u bij de
mogelijkheid tot data-analyses en kan bijdragen aan een efficiënte(re) interne
controle.
Uw IT-organisatie is nog niet aantoonbaar ondersteunend aan uw interne
beheersing.

Status rechtmatigheidsverantwoording






Met ingang van het verslagjaar 2021 moet uw college een rechtmatigheidsverantwoording opstellen, die opgenomen zal worden in de jaarrekening.
U legt daarmee zelfstandig verantwoording af over de naleving van wet- en
regelgeving bij de totstandkoming van de baten en lasten en balansmutaties.
Het college heeft diverse stappen in de goede richting gezet, maar dient er ook
nog een aantal te nemen. Te denken valt aan de volgende punten:
o Het opstellen c.q. actualiseren van het intern controleplan;
o Het vaststellen van de verantwoordingsgrens;
o Opstellen en afstemmen van het normenkader; en
o Afstemmen van de risicoanalyse, de aanpak interne controle en de
beoogde verantwoordingstekst.
Van belang is dat er voldoende draagvlak binnen de gehele organisatie komt.

Belangrijkste bevindingen











Blijf sturen op de verdere implementatie van maatregelen vooraf om te
waarborgen dat uw aanbestedingen correct verlopen en stel de rechtmatigheid
van de Europese aanbestedingen tijdig vast voor de jaarrekening 2020.
Werk een uitvoeringsinstructie voor de prestatielevering nader uit.
De projectbeheersing van inkomende subsidies is in opzet verbeterd, er wordt
nog onvoldoende gebruik gemaakt van de sturingsmogelijkheden.
U zult aanvullende werkzaamheden uit moeten voeren om de rechtmatigheid
van subsidielasten (als gevolg van de COVID-19 pandemie) vast te kunnen stellen.
Risico op onjuiste verwerking mutaties in crediteurenstambestand nog aanwezig.
Er heeft geen zichtbare interne controle op de Algemene Uitkering en op de
personele mutaties (standenregister) plaats gevonden. Actie is noodzakelijk.
Uw interne procedure rondom het gebruik van memoriaalboekingen blijft
aandacht verdienen op aspecten als autorisatie en documentatie.
De verantwoording en controle van de Tozo-bestedingen (inclusief de
uitvoeringskosten) verdient uw aandacht.
Actualisatie van beheerplannen is vertraagd, waardoor er nog geen
onderhoudsvoorzieningen gevormd kunnen worden.
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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 aandachtspunten voor de jaarrekeningcontrole 2020 van de gemeente Woerden zijn
geïdentificeerd.

Aandachtspunten voor
controle en rapportage

Voor de jaarrekeningcontrole 2020 onderkennen wij een aantal (bruto) 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 is enkel bedoeld om aan te geven dat wij hier tijdens onze controle (extra) aandacht aan zullen
besteden. De risicogebieden zijn hieronder weergegeven.








De voortgang, waardering en risicoschatting met betrekking tot lopende grondexploitaties, inclusief de geldende regels rondom
het tussentijds winstnemen.
Bestaan en waardering van activa als gevolg van schattingselementen (inschatting van levensduur en restwaarden) en de
relatief grote omvang van uw activaportefeuille.
Naleving van de (Europese) aanbestedingsregels, mede in relatie tot fouten in voorgaande jaren, en de voortgang van het
verbetertraject.
De verantwoording en waardering van vorderingen cliënten bijstand.
De ontwikkeling van de financiële functie, de status en voortgang van de kwaliteitsverbetering met betrekking tot de interne
beheersing en de (verbijzonderde) interne controle.
Uw fiscale positie in het kader van de Vpb.
De status van de actualisatie van beheerplannen in relatie toto de verantwoording en waardering van voorzieningen voor
onderhoud aan uw kapitaalgoederen.
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Risico’s en onzekerheden in het sociaal domein, waaronder de afwikkeling van de over 2019 gerapporteerde onzekerheden.
De beheersing van investeringskredieten, inclusief de toerekening van lasten aan het juiste jaar.
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 uw gemeente.
De follow-up ten aanzien van eerder gerapporteerde aandachtspunten vanuit de interne en externe controle.
De actualisatie van de (fraude-)risicoanalyse.
De voortgang en status van de (noodzakelijke en gewenste) verbeteringen met betrekking tot de kwaliteit van de interne
beheersing in relatie tot de af te geven collegeverklaring rechtmatigheid (over 2021).

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 door de gemeenteraad op 12 maart 2020 vastgestelde controleprotocol. Dit protocol geldt niet voor het verslagjaar 2020
en zal daarom dit jaar nog worden geactualiseerd. Vooralsnog gaan wij er van uit dat het protocol inhoudelijk gelijk zal blijven. Voor
fouten is deze gebaseerd op 1% van de lasten inclusief stortingen in 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 2020. Wanneer de
jaarrekening 2020 beschikbaar is, zullen wij onze materialiteitbepaling op basis van de werkelijke cijfers over 2020 herzien. Bij de
interim-controle is derhalve uitgegaan van:

Bron: begroting 2020

Fouten

Onzekerheden
€ 1.276.000

€ 3.828.000

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 2020 hebben wij steeds in de linker kantlijn weergegeven.
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2. Onze evaluatie van uw interne beheersomgeving
Rechtmatigheidsverantwoording: U heeft
nog stappen te zetten voor
de invoering per 2021

Met ingang van het boekjaar 2021 dient het college van burgemeester en wethouders zelf een rechtmatigheidsverantwoording bij
de jaarrekening af te geven. Tot en met de jaarrekening 2020 geeft de accountant bij de jaarrekening van uw gemeente een
controleverklaring af, met daarin een oordeel over de getrouwheid en rechtmatigheid. Dat tweede oordeel, over de rechtmatigheid,
verdwijnt vanaf de jaarrekening 2021. Het wordt vanaf dan de taak van het college zelf om zich met de
rechtmatigheidsverantwoording te verantwoorden aan de gemeenteraad. De gemeenteraad gaat hierover in gesprek met het
College van B&W en kan zo zijn controlerende rol beter vervullen. De gemeenteraad bepaalt straks ook waar de grens ligt wanneer
zij door het college geïnformeerd wil worden. Deze zogeheten verantwoordingsgrens – één getal – zal tussen de 0 en 3 procent van
de lasten moeten liggen. Als accountant stellen wij vervolgens vast dat de rechtmatigheidsverantwoording een getrouw beeld geeft
van de werkelijkheid.
In onze managementletter 2019 en ons accountantsverslag 2019 hebben wij u aangegeven hoe u kunt borgen dat u in 2022 in staat
bent om de rechtmatigheidsverantwoording over het jaar 2021 op te stellen. Onder meer adviseerden wij u om een plan van aanpak
op te stellen om te komen tot een collegeverantwoording over de rechtmatigheid vanaf het boekjaar 2021. In de afgelopen periode
heeft u een aantal stappen gezet die ervoor moeten zorgen dat uw college in de jaarrekening 2021 de eerste
rechtmatigheidsverantwoording op kan nemen. Ten opzichte van het door ons geschetste plan van plan van aanpak in onze
rapportages over 2019 stellen wij vast dat er nog (belangrijke) stappen te zetten zijn. Dit heeft voor een belangrijk deel te maken
met uw verbeteragenda met betrekking tot de financiële organisatie. Hierop gaan wij in het volgende blok in onze
managementletter in.
Wat de voortgang van het proces om tot de rechtmatigheidsverantwoording te komen bemoeilijkt, is dat er vanuit de wetgever nog
duidelijkheid gegeven moet worden over een aantal zaken. Zo dient, niet geheel onbelangrijk, de gemeentewet op dit onderdeel nog
te worden aangepast. Ook zal de commissie BBV vermoedelijk nog komen met een aanpassing van de kadernota rechtmatigheid en
zal ook de Nederlandse Beroepsorganisatie Accountants (NBA) nog een handreiking opstellen voor accountants, waarin zij ingaat op
de effecten van de rechtmatigheidsverantwoording op de controlewerkzaamheden. Deze documenten zijn tot op heden niet
uitgebracht. Wel is recent de handreiking “Invoering Rechtmatigheidsverantwoording” van de VNG beschikbaar gekomen. In deze
handreiking geeft de VNG een aantal voorbeelden vanuit decentrale overheden die al ver zijn in hun ontwikkeling van de
rechtmatigheidsverantwoording. Deze voorbeelden, zo geeft de VNG aan, zijn bedoeld ter informatie en inspiratie. Invoering en
onderbouwing van de rechtmatigheidsverantwoording zal uiteindelijk voor iedere gemeente en provincie op een andere manier tot
stand komen.
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Vanuit het team Strategie & Control is een voorstel uitgewerkt om de organisatie voor te bereiden om tot een
rechtmatigheidsverantwoording over 2021 te komen. De uitwerking van dit voorstel wilt u voor een belangrijk deel parallel laten
lopen met de verdere uitrol van het (geactualiseerde) interne controleplan. Daarbij is het de bedoeling meer taken en
verantwoordelijkheden bij de zogenaamde eerste en tweede lijn neer te leggen en uw auditors vooral de coördinerende en
toetsende rol hierin te geven. Deze aanpak juichen wij toe. Hiermee realiseert u namelijk opzet dat de kwaliteit van de interne
beheersing niet “het feestje van de VIC” is, maar juist een aandachtspunt voor de gehele organisatie is.
Met het plan en de beoogde uitrol heeft u conceptueel een goede basis in gedachten. Wat belangrijk is de komende tijd, is dat
geplande activiteiten ook worden opgepakt, zodat de tijd die hiervoor resteert optimaal wordt gebruikt. In de komende periode zal
het college een besluit moeten nemen om de ambitie van de gemeente te bepalen (rechtmatigheidsverantwoording of een in
control statement).
Andere belangrijke onderwerpen die de komende tijd aan bod moeten komen zijn onder meer:
 Het opstellen c.q. actualiseren van het intern controleplan en de implementatie daarvan (organisatie en college)
 Het voorstellen c.q. vaststellen van de verantwoordingsgrens (college c.q. raad)
 Opstellen en afstemmen van het normenkader (college en raad)
 Afstemmen van de risicoanalyse, de aanpak interne controle en de beoogde verantwoordingstekst (organisatie, college en
accountant)
Hoewel er signalen de ronde doen dat de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording mogelijk wordt uitgesteld, adviseren wij
u wel om de voortgang in het proces te bewaken en waar mogelijk te versnellen. Zolang er geen definitief uitstel is, moet uw
gemeente “gewoon” klaar zijn om de rechtmatigheidsverantwoording op te kunnen stellen.
Wat verder van belang is, is dat u zorgt voor voldoende draagvlak in de organisatie. De rechtmatigheidsverantwoording is een
gezamenlijk product van de hele organisatie, waarbij een stevige voorbeeld- en voortrekkersrol is weggelegd voor het college, de
directie en het MT. Wij vinden het, om duidelijk te maken dat de rechtmatigheidsverantwoording een verantwoordelijkheid van de
hele organisatie is ook een goed initiatief dat u eind 2020 een “mini-rechtmatigheidsverantwoording” wilt vragen aan de
teammanagers. Hiermee realiseert u draagvlak wat een belangrijke bijdrage kan gaan hebben aan de realisatie van actiepunten en
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planningen. Wij verwijzen u verder naar de “Notitie rechtmatigheidsverantwoording” van de commissie BADO. In deze notitie heeft
de commissie voor de verdere implementatie de volgende globale planning voorgesteld:

2020 – Fase 1

2020 – Fase 2

2021 – Fase 3

Bewustwordingsfase
en ambitie bepalen

Gericht op scope
en normenkader

Proefjaar
(m.b.t. 2020)

2022
Afgeven
rechtmatigheidsverantwoording
door college

Wij adviseren u de voortgang van uw proces te monitoren langs de lijn van de hiervoor geschetste planning en adviseren u om de
ontwikkelingen te blijven volgen.

Uw interne beheersing
moet op onderdelen
worden verbeterd,
investeren in een breed
gedragen kwaliteitscultuur
is noodzakelijk

In onze rapportages over 2019 hebben wij diverse aanbevelingen gedaan om de interne beheersing te verbeteren. Wij merken in de
gesprekken die wij hierover voeren en de documenten die hieraan ten grondslag liggen, dat hier weliswaar aandacht voor is binnen
de gemeentelijke organisatie, maar dat de noodzakelijke progressie in het licht van actuele ontwikkelingen zoals de hiervoor
genoemde rechtmatigheidsverantwoording, soms achterblijft. Naast verbetermogelijkheden in de financiële processen, doelen wij
hiermee ook op belangrijke instrumenten (zoals de frauderisicoanalyse en de follow up rapportages) en de wijze waarop nu vorm
gegeven wordt aan de interne controle.
U heeft plannen om de verbijzonderde interne controle anders in ter steken (waarop we hierna dieper ingaan). We merken op dat
om een – ons inziens nog onvoldoende ingevulde – randvoorwaarde om deze initiatieven te kunnen laten slagen is dat de
zogenaamde “eerste en tweede lijn” dan hun verantwoordelijkheid pakken en interne beheersing als een vast onderdeel van het
dagelijkse takenpakket (gaan) zien. Wij willen benoemd hebben dat wij voor uw organisatie een belangrijk aandachtspunt zien in het
verbeteren van het samenspel tussen financiën, budgethouderschap en control. Om daadwerkelijke verbetering te bewerkstelligen
zult u veel tijd en energie moeten (blijven) steken in de ontwikkeling van uw medewerkers en een breed gedragen kwaliteitsgerichte
cultuur waarbij uw medewerkers elkaar ook coachen.
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Voor wat betreft de uitvoering van de interne controle heeft u de lat hoog gelegd in het plan van aanpak “Verbijzonderde interne
controle 2020”. De afgelopen boekjaren heeft de Verbijzonderde Interne Controle (VIC) zich met name gericht op het beoordelen
van de processen in opzet en bestaan, en daarmee op het actualiseren van de procesbeschrijvingen ten behoeve van de
accountantscontrole. Hiernaast hebben de auditors (die de VIC hebben uitgevoerd) vergaande ondersteuning gegeven bij de
uitvoering van de Interne Controle (hierna: IC).
In de praktijk kwam het er op neer dat uw VIC-medewerkers de noodzakelijke werkzaamheden in grote mate zelfstandig uitvoerden
en de procesverantwoordelijke medewerkers daar een beperkte rol in pakten en dus hadden. De rechtmatigheid van de baten en
lasten werd daarbij vooral aangetoond op basis van steekproeven achteraf.
In het kader van de rechtmatigheidsverantwoording is het uw streven om de VIC op een andere wijze in te gaan steken. U wilt
gedurende het jaar wordt gaan beoordelen of de interne controlemaatregelen zijn uitgevoerd en voldoende hebben gewerkt. Hierbij
is het van belang dat de interne controles eerst door de eerste lijn zichtbaar zijn uitgevoerd. De VIC kan daar vervolgens dan een
review op uit voeren.
Met deze (beoogde) aanpak kan de VIC kan een belangrijke bijdrage gaan leveren aan de noodzakelijke verbetering van de
effectiviteit en efficiency van de bedrijfsprocessen, door te benoemen waar verbeteringen mogelijk zijn en vervolgens de voortgang
van de implementatie door procesverantwoordelijken te monitoren. Met de beoogde omslag in de aanpak van de VIC realiseert u
uiteindelijk dat de kwaliteitsbeoordeling zich dan vooral gaan baseren op een beoordeling van de controlemaatregelen die door de
organisatie zelf reeds worden uitgevoerd om relevante risico’s af te dekken: van repressieve controles met “bevindingen achteraf”
naar zekerheid aan de voorkant. Deze (beoogde) kwaliteitsimpuls aan de eigen organisatie vinden wij daarnaast een goede
ontwikkeling die past bij het traject om over 2021 zelfstandig de rechtmatigheidsverantwoording af te kunnen geven.
Aandachtspunten die wij u mee willen geven voor de verdere kwaliteitsverbetering zijn:
Actualiseer jaarlijks alle (materiële) processen
Het steunen op beheersmaatregelen in het kader van uw interne beheersing maakt het ook noodzakelijk dat u steeds een actueel
inzicht heeft in uw processen. Bij de actualisatie voor 2021 van uw processen met 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 gegevensgerichte controles (achteraf) 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?
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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 inen externe controles achteraf.

We zien dat in 2020 initiatieven zijn ontplooid om het lijnmanagement meer in het actualiseren van de procesbeschrijvingen te
betrekken. De verantwoordelijkheid voor het actueel houden van de procesbeschrijvingen zou wat ons betreft nog nadrukkelijker en
ook vanzelfsprekender bij het lijnmanagement mogen komen te liggen. Zij zijn immers de eigenaar van het proces en moeten ervoor
zorgen dat de beheersmaatregelen (controls) duidelijk beschreven worden volgens het 6 W-principe. Deze “eerste lijn” is vervolgens
ook aan zet om, door middel van een lijncontrole, aan te tonen dat het proces ongewijzigd is gebleven ofwel aan te tonen dat sprake
is van wijzigingen. In geval van wijzigingen in de inrichting van processen moet de impact op de (verbijzonderde) interne controle
beoordeeld worden. In het kader van “eigenaarschap” denken wij dat de “vakafdelingen” hierin komende jaren een nadrukkelijke rol
toebedeeld zullen krijgen. Wij zien dit als een belangrijk punt voor uw doorontwikkeling, welke ook belangrijk is voor het slagen van
uw gewenste aanpak.
Bij de controle stelden wij vast dat processtappen regelmatig te summier beschreven zijn. Tevens hebben wij voorbeelden gezien
waarbij de procesbeschrijvingen elementen bevatten die niet relevant zijn voor de interne beheersing. Controls zijn daardoor niet
altijd voldoende duidelijk, wat juist weer belangrijk is om de werking daarvan te kunnen vaststellen. Daarnaast vinden wij dat de VIC
steviger mag doorvragen op de kwaliteit van de beschreven processen en daarbij horende controls. Ook moet de VIC ons inziens
meer gaan terugleggen bij de organisatie en dan vervolgens ook sturen op een tijdige en volledige beantwoording van vragen die zij
stelt. Belangrijk is verder om te sturen op de tijdige uitvoering van de (in uw intern controleplan beschreven) controleaanpak. Dit zal
echt tot een grote verandering leiden, omdat nu (te) veel in het laatste deel van het jaar steeds werd opgepakt. Tenslotte (hiervoor
verwijzen wij u ook naar onze eerdere managementletters en hoofdstuk 3 van deze managementletter) is het van belang dat
processtappen (controls) zichtbaar worden uitgevoerd. Dit alles past, en is noodzakelijk, wanneer u gebruik wilt gaan maken van de
kracht van uw interne beheersing.
Voer het “Plan van aanpak verbijzonderde interne controle 2020” tijdig uit. Bijstelling is noodzakelijk
Een belangrijke stap om te komen tot de verdere verbetering van de financiële processen en om te komen tot een
rechtmatigheidsverantwoording is dat u beschikt over een allesomvattend intern controleplan. Voor het jaar 2020 en verder heeft u
het eerder genoemde plan van aanpak “Verbijzonderde interne controle 2020” opgesteld.
Naast het actuele (noodzakelijke) inzicht in de kwaliteit van uw processen (zie hiervoor) is het in het kader van de interne beheersing
van belang dat u borgt dat baten en lasten én balansmutaties in voldoende mate worden afgedekt door controlemaatregelen. Dit
heeft u al deels in de greep doordat u uw controleomgeving heeft opgedeeld in homogene deelmassa’s (scoping; zie ook het
volgende blok). Wij adviseren u deze scoping ook in uw plan van aanpak te verankeren.
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Om een verbeterslag te kunnen maken bij de controle van de processen heeft u vanaf dit jaar gekozen voor een meer risicogerichte
aanpak. Waar in voorgaande jaren alleen de bestaande processtappen in beeld zijn gebracht, gaat u nu vooral kijken welke
rechtmatigheidsrisico’s het proces bevat, welke beheersmaatregelen hiervoor zijn getroffen en of dit voldoende is om de risico’s
weg te nemen. Ook zal gedurende het jaar een beoordeling plaatsvinden op de werking van de beheersmaatregelen die relevant zijn
voor de rechtmatigheid. Om uw controle-inspanning goed te kunnen sturen adviseren wij u om per transactiestroom (financieel
proces) en jaarrekeningpost de risicoanalyse uit te voeren (wat kan er mis gaan). Bij het beoordelen van processen zijn inmiddels
risico’s onderkend, welke deels operationeel en deels financieel zijn. Een integrale risicoanalyse die gericht sturing geeft aan de
interne (rechtmatigheids-)controle is er nog niet.
Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse en de scoping (materialiteit) kan gericht sturing worden gegeven aan de uit te
voeren controles (met als resultaat dat u de goede dingen (goed) doet en geen onnodige controles uitvoert). Voor posten van
geringe omvang of met een laag risicoprofiel kunt u dan vervolgens (en uitsluitend) met een minimale controle-inspanning volstaan.
Wij adviseren u om bij het uitvoeren van het intern controleplan nadrukkelijk de proceseigenaren te betrekken. Naast het in beeld
brengen van de relevante interne controles kan vervolgens worden aangegeven welke functionaris deze controles uit zou moeten
voeren. Een belangrijke richting daarbij is dat er controles verschuiven van uw VIC-medewerkers naar de 1e en 2e lijn. Wij vinden dit
een goede ontwikkeling en denken hierin graag met u mee. Om een optimale afstemming tussen de interne controle en de
accountantscontrole te realiseren, vragen wij u om uw intern controleplan 2021 tijdig met ons af te stemmen. Daarbij willen wij u
tevens aandacht vragen voor de volgende punten en deze mee te nemen in de actualisatie van uw plan:









Maak de rechtmatigheid van (eerder genoemde) balansmutaties ook onderdeel van uw intern controleplan. Daarnaast dient u
ook aandacht te hebben voor (het intern vaststellen van) de begrotingsrechtmatigheid en de naleving van het M&O-criterium.
Tot op heden maken deze aspecten nog geen onderdeel uit van uw interne controle.
Stel een integrale risicoanalyse op, waarbij u per jaarrekeningpost en transactiestroom de risico’s (financieel en rechtmatigheid)
benoemd en benoem daarbij ook de passende interne controlemaatregelen. Dit is een belangrijke basis voor verdere toetsing.
Onderbouw de uitvoeringsmaterialiteit. Deze heeft u nu op 80% gesteld, maar het is de vraag of dat momenteel passend is gelet
op de fouten die in afgelopen jaren zijn gemaakt en de kwaliteit van de huidige interne beheersing. De uitvoeringsmaterialiteit is
van belang voor de verdere uitvoering van noodzakelijke gegevensgerichte controles.
Aan gegevensgerichte controles besteedt u in uw intern controleplan geen aandacht. Dat is niet correct, omdat altijd een
minimaal niveau van gegevensgerichte controles noodzakelijk is. Uitsluitend het testen van interne beheersingsmaatregelen is
niet voldoende om tot oordeelsvorming te kunnen komen. Daarbij dient u er zeker in de eerste jaren nadrukkelijk rekening mee
te houden dat de interne beheersingsmaatregelen in de praktijk nog niet voldoende robuust blijken te werken, en u derhalve
terug dient te vallen op (meer) gegevensgerichte controles.
Besteed bij de verdere uitwerking nadrukkelijk aandacht aan de kwaliteit van uw IT-omgeving. In het geval u systeemgericht wilt
controleren (testen van de werking van beheersmaatregelen), is de zichtbare adequate inrichting (opzet en bestaan) een
randvoorwaarde.
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Zorg voor een goede inrichting van de GRC-tool in Pepperflow
Met ingang van 2021 bent u voornemens om de (verbijzonderde) interne controle uit te gaan voeren in de interne controlemodule
van de GRC-tool (Governance, Risk en Compliance) van Pepperflow. In deze tool worden processen, euro’s en risico’s aan elkaar
gekoppeld en neemt u maatregelen op om deze te beheersen. Deze tool kan u daarmee in opzet ondersteunen in de uitvoering van
uw controles om te komen tot bijvoorbeeld de rechtmatigheidsverantwoording.
Om tot een goede werking van deze tool te komen, is de inrichting aan de voorkant van wezenlijk belang. Processen en
beheersmaatregelen, maar ook de uit te voeren controlewerkzaamheden moeten aan de voorkant goed beschreven zijn. Wanneer
dat niet het geval is, gaat dit gevolgen hebben voor de bruikbaarheid van de uitkomsten. Zoals uit deze managementletter blijkt,
moet op meerdere onderdelen nog behoorlijke stappen gezet worden.
In uw “Implementatieplan Pepperflow GRC” is een aantal risico’s benoemd op het gebied van het halen van de doelstellingen binnen
de gestelde planning. Per geconstateerd risico is opgenomen welke maatregelen genomen kunnen worden om het risico te
beheersen. De onderkende risico’s hebben te maken met onder meer capaciteit (in mensen en tijd), weerstand en kennis en kunde.
Gelet op de kwaliteit van een aantal aangeleverde procesbeschrijvingen en uitgevoerde interne controles ten behoeve van onze
interim-controle, zien wij deze risico’s ook. Wij adviseren u daarom om de inrichting van de module aan de voorkant goed te (laten)
beoordelen, om te voorkomen dat u op een later moment niet (volledig) op de uitkomsten kan steunen.

Scoping 2020 en verder
ondersteunt bij de interne
(en externe) controles.

Voor het inzicht in de processen is het voor de interne controle en voor onze externe controle van belang dat de organisatie
integraal 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 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. Met de scoping ontstaan
zowel voor de interne controle als de accountantscontrole gelijke definities van posten, borgt u een “volkomen” controle en kunnen
ook de onderbouwingen in het jaarrekeningdossier hieraan gekoppeld worden. Om die reden heeft u de administratie verdeeld in
stromen die hetzelfde administratieve proces volgen.
De “scoping” is derhalve de basis voor zowel de interne als externe controle. In de zomer 2020 hebben wij samen met uw
medewerker financiële administratie de scoping, welke wij samen met u voor de boekjaren 2018 en 2019 hadden voorbereid,
doorontwikkeld en is deze nog beter afgestemd op uw administratie. In de praktijk bleek namelijk dat niet elke medewerker in de
organisatie voldoende was “aangehaakt” bij de scoping.
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Door het herzien van “scoping” ligt er nu een goede basis voor zowel de interne als externe controle. Wij adviseren u de “scoping”
te gebruiken als basis van uw (verbijzonderde) interne controleplan voor vanaf boekjaar 2021 en door te rollen naar Pepperflow (zie
hiervoor). Op deze manier borgt u dat u dat alle transacties in de administratie met betrekking op de exploitatie gecontroleerd
worden. Daarnaast adviseren wij u om de scoping te delen met de “proces” eigenaren. Op deze manier houdt u de organisatie
betrokken bij de interne controles. Voor de controle van de jaarrekening is het van belang dat u de scoping actualiseert.

Monitor de frauderisico’s en Wij hebben het college vorig jaar geadviseerd om, als onderdeel van haar verantwoordelijkheid hierin, een frauderisicoanalyse op te
voer hierover periodiek het stellen, deze regelmatig te actualiseren en ook te bespreken met de auditcommissie. Daarbij hebben wij ook handvatten gegeven
hoe dit vormgegeven zou kunnen worden.
gesprek met de Raad
Het college heeft dit advies nog niet overgenomen. Wel zijn bij de actualisatie van processen (fraude-)risico’s benoemd. Een
integrale rapportage ontbreekt. Wij willen benadrukken dat het van belang is en blijft om regelmatig (minimaal eens per jaar) met
de raad (via de auditcommissie) een gesprek over frauderisico’s te voeren. Dit is nodig om de raad te ondersteunen
in haar toezichthoudende functie. Daarvan is immers een onderdeel dat de Raad vast kan stellen dat het college conform de
verordening 212 een toereikende interne beheersing heeft opgezet om (fraude) risico’s te ondervangen. Een (actuele)
frauderisicoanalyse kan ons inziens een sterk hulpmiddel zijn om de frauderisico’s te monitoren en periodiek te evalueren of de
interne beheersmaatregelen nog voldoende effectief zijn om frauderisico’s naar een (door u gedefinieerd) acceptabel en
geaccepteerd niveau te verlagen.

Blijf de follow up van de
bevindingen uit de interneen externe controle
zichtbaar monitoren

In de managementletters en accountantsverslagen van voorgaande jaren, maar ook in interne controleverslagen, zijn aanbevelingen
opgenomen om de bedrijfsvoering te versterken en de risico’s te verminderen. Wij merken op dat u de follow up van de
aanbevelingen uit de rapportages (ook die van voorgaande jaren) niet actief monitort. Voor het laatst is inzicht in de opvolging
gegeven bij de interim controle 2019 (circa één jaar geleden). Wij hebben begrepen dat de concern-controller voornemens is de
follow-up een vast onderdeel te maken van de domeingesprekken, hetgeen ons inziens een versterking binnen uw planning- en
control cyclus zou zijn.
Naar onze mening zou het daarnaast sterk zijn als u de follow-up van alle controlebevindingen (dus uit interne en externe controles)
regelmatig monitort, concrete(re) acties benoemt en hierover rapporteert, bijvoorbeeld in het periodieke overleg met de
auditcommissie. Wij vinden dit van belang in het kader van de doorontwikkeling van uw financiële bedrijfsvoering en de verder te
plannen en uit te voeren interne controlewerkzaamheden.
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Wij adviseren u derhalve om de rapportage die u vorig jaar heeft opgesteld te actualiseren en deze uit te breiden met alle
aanbevelingen die zijn gekomen uit de interne controle en andere onderzoeken (van bijvoorbeeld de rekenkamercommissie). Naar
onze mening is dit dan een prima instrument wat bijdraagt aan de kwalitatieve doorontwikkeling van de organisatie.
Bij de bevindingen kunt u dan naast het risico en de verantwoordelijk medewerker voor de realisatie van het actiepunt (deze zijn
reeds opgenomen) aangeven per wanneer de bevinding moet zijn opgevolgd. Door te sturen op de voortgang van de realisatie van
de aanbevelingen uit voorgaande controles realiseert u dat de kwaliteit van de bedrijfsvoering verbetert. Uiteraard dient er dan wel
sprake te zijn van voortgang in deze realisatie van de aanbevelingen. In dat verband is het van belang om in uw follow up rapportage
ook een termijn op te nemen, waarvan u het belangrijk vindt dat de aanbeveling is opgevolgd.

Bevindingen IT-omgeving

IT-omgeving algemeen
U investeert in het verbeteren van uw IT-omgeving. Om inzichtelijk te maken waar u staat, en ook om u naar de externe gebruikers
van uw automatiseringomgeving (zoals Ferm Werk) te verantwoorden, heeft u in 2020 door een IT-auditor een ISAE Type I
onderzoek laten uit voeren naar de opzet en het bestaan van interne beheersmaatregelen in uw IT-omgeving. Via een dergelijk
onderzoek kunt u als service verlenende partij zekerheid verschaffen over de goede inrichting van uw IT-omgeving. U bent
voornemens om op korte termijn een ISAE Type II onderzoek te laten uitvoeren door de IT-auditor, waarin ook naar de werking van
de deze interne beheersmaatregelen wordt gekeken.
Een belangrijk aandachtpunt uit het type I onderzoek, dat op orde moet zijn voor het uitvoeren van het type II onderzoek, betreft
het accountbeheer (in IT-termen: het beheer van de Active Directory). Wij hebben met uw IT-manager het beleid omtrent het
accountbeheer besproken en merken op dat een beperkt aantal gesignaleerde punten (bijvoorbeeld dubbele accounts) in het
accountbeheer onder de aandacht zijn en hier op dit moment stappen op ondernomen worden.
Een ander belangrijk aandachtspunt in het accountbeheer betreft de controlewerkzaamheden die door de afdelingsmanager worden
verricht. Op dit moment monitort niet iedere afdelingsmanager periodiek de juistheid van de toegekende accounts en rechten. Het
risico bestaat derhalve dat er accounts open blijven staan van medewerkers die niet meer in dienst zijn van uw gemeente. Wij
adviseren u een zichtbare controle op de Active Directory te laten uitvoeren door de afdelingsmanager. Het vaststellen van de
werking van deze controle kunt u opnemen in het VIC-plan en vervolgens kunnen laten toetsen door bijvoorbeeld de VICmedewerkers.
IT-omgeving Financiële rechtmatigheid
In het eerder aangehaalde IT-onderzoek zijn de applicaties die een primaire rol spelen in het kader van de financiële rechtmatigheid
niet meegenomen. Op een van de belangrijkste financiële applicaties, uw financieel systeem Key2financien, is geen sprake van
“single sign-on”. Dit houdt in dat uw medewerkers naast hun algemene account om in de te loggen in de IT-omgeving van de
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gemeente Woerden, ook een account nodig hebben voor te inloggen in het financiële systeem. Wij adviseren u na te gaan of het
mogelijk is om single sign-on toe te passen op de applicaties die financiële rechtmatigheid raken. Dit zorgt ervoor dat het aantal
gebruikersnamen en wachtwoorden dat een medewerker moet onthouden sterk verminderd wordt.
Doordat de financiële applicaties nog niet in de controle van de IT-auditor betrokken zijn, kunnen zowel uw (VIC-)medewerkers als
wij op dit moment nog niet steunen op interne beheersingsmaatregelen die zijn ingebed de geautomatiseerde omgeving. Denk
hierbij bijvoorbeeld aan de digitale accordering van facturen door twee verschillende medewerkers in de workflow. Dat is overigens
geheel conform uw en onze planning en verwachtingen.
Mocht het in de toekomst op basis van positieve uitkomsten van vervolg-IT-onderzoeken in de basis wel mogelijk zijn te steunen op
de interne beheersmaatregelen in uw geautomatiseerde omgeving, dan zullen ook de achterliggende controles inhoudelijk
aantoonbaar goed moeten worden uitgevoerd (de mens-factor).
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Procesbevindingen
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3. Procesbevindingen
Opvolging (en)
aanbevelingen processen

Naar aanleiding van de controle over 2019 hebben wij voor diverse processen aanbevelingen gedaan om de interne beheersing te
verbeteren. Wij hebben u onder meer de volgende punten onder de aandacht gebracht:









De juiste en volledige verantwoording van de lasten is in opzet niet gewaarborgd, omdat een integrale
verplichtingenadministratie ontbreekt. Deze aanbeveling is nog niet opgevolgd.
In de huidige werkwijze tekent een administratief medewerker af voor de administratieve verwerking van de factuur en een
andere medewerker tekent de factuur af voor “akkoord belasting budget” én voor “akkoord levering”. Omdat het akkoord op de
belasting van het budget en het akkoord levering in één hand liggen bestaat het risico dat er facturen worden goedgekeurd,
terwijl geen sprake is geweest van daadwerkelijke levering. Wij adviseren u derhalve om functiescheiding aan te brengen tussen
deze controleacties en dit te formaliseren in uw beleid (budgethoudersregeling). Deze aanbeveling staat nog open.
Wij hebben het college geadviseerd om 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 adviseerden wij tevens om te onderzoeken of, op basis van een risico-inschatting,
het mogelijk zinvol is om het 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 strikt op toe te zien dat de documentatie wel aanwezig is. Zie ook hierna in deze
managementletter onder het kopje “De onderbouwing van prestatielevering blijft een aandachtspunt. Recent heeft de
commissie BADO hiervoor een notitie geschreven”.
De rechtmatigheid van aanbestedingen is niet voldoende preventief geborgd. Het college dient in de huidige werkwijze achteraf
(nog) vast te stellen of de inkopen rechtmatig zijn aanbesteed. Naar aanleiding van deze bevindingen en de uitkomsten van de
jaarrekeningcontrole heeft u een verbetertraject opgestart. Zie voor een verdere toelichting verderop in deze
managementletter onder het kopje “Europese aanbestedingen hebben uw verhoogde aandacht (nodig)”.
De IT-omgeving is in 2019 nog niet zichtbaar ondersteunend geweest aan uw interne beheersing. Het college heeft aangegeven
in 2020 een onderzoek uit te laten voeren naar de betrouwbaarheid van de geautomatiseerde gegevensverwerking. De
uitkomsten van dit onderzoek zijn onder meer mede bepalend voor de verdere ontwikkeling van de verbijzonderde interne
controle. Het onderzoek is inmiddels uitgevoerd, waarbij de conclusie is dat het steunen op de IT-omgeving nog niet mogelijk is.
Zie in vorige hoofdstuk onder het kopje “Bevindingen IT-omgeving”.
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Het college is voornemens om de interne beheersing ten aanzien van subsidieverstrekkingen te automatiseren (applicatie of
subsidieregister) en daarmee efficiënter en effectiever te maken. Wij hebben het college geadviseerd om in dit proces onder
meer ook aandacht te schenken aan de zichtbare toets op de naleving van de bepalingen uit uw subsidieverordening en de
noodzakelijk (zichtbare) functiescheidingen en (vastlegging van) controls in het proces. Deze aanbeveling is nog niet opgevolgd.

Daarnaast stelden wij op basis van de beoordeling van uw processen 2020 het volgende vast:






Europese aanbestedingen
hebben uw verhoogde
aandacht (nodig)

De monitoring van de prestaties van uw verbonden partijen moet zichtbaar verbeterd worden. Daarnaast is een belangrijk
aandachtspunt dat u bij het opstellen van de jaarrekening vaststelt, op basis van informatie van de verbonden partijen, of de
door u betaalde bijdragen juist en volledig zijn.
De interne beheersing van het verhuurproces kan worden versterkt door bijvoorbeeld ook leegstandscontroles uit te voeren en
vast te stellen (vanuit uw activa administratie) of uw verhuurobjecten-bestand volledig is.
De interne controle op de juistheid en volledigheid van de invoer van tarieven voor omgevingsvergunningen vindt niet zichtbaar
plaats. Daarnaast worden opgegeven bouwsommen en berekende legesbedragen niet zichtbaar gecontroleerd.
Het zichtbaar maken van interne controles op de mutatieverwerking in het personeelsproces verdient uw aandacht.

Bij de jaarrekening 2019 hebben wij voor het onderdeel rechtmatigheid een afkeurende controleverklaring afgegeven. De
belangrijkste reden hiervan was dat er sprake was van afwijkingen van de Europese aanbestedingsregels voor een bedrag van
(minimaal) € 6.132.000. Belangrijke oorzaken voor deze fouten waren:






Er werd in onvoldoende mate gebruik gemaakt van de zogenaamde startformulieren door projectleiders of budgethouders om
tot een juiste aanbestedingskeuze te komen. Inkoop was daardoor niet op de hoogte en niet in staat om een passend advies te
geven.
De ramingen van de opdrachtwaarden (voor zover deze er al waren) waren (te) laag ingestoken, waardoor (op basis van die
inschatting) niet Europees hoefde te worden aanbesteed.
Er werden relatief veel opdrachten (waaronder inhuur) verlengd, waarbij achteraf de conclusie moest worden getrokken dat dit
voorzien had kunnen/moeten worden en meegewogen had moeten worden bij de opdrachtraming.
Er was sprake van jaarlijks terugkerende “regelmatige” leveringen en diensten, die gebaseerd waren op aanbestedingen en/of
overeenkomsten in het verleden, maar inmiddels op jaarbasis het grensbedrag voor Europese aanbestedingen al te boven
gingen.

Tegelijkertijd merkten wij op dat de regels rondom Europese aanbesteding ingewikkeld zijn. Bijvoorbeeld:
 Onderscheid werk en dienst/levering: Opdrachten worden aangemerkt als een werk (waarvoor een hogere drempel geldt), maar
blijkt echter een dienst te zijn (klein versus groot onderhoud) waarvoor een lagere drempel geldt.
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Inhuur personeel: Dienen inhuuropdrachten als samenhangende opdrachten te worden gezien waarbij opdrachten van inhuur
tezamen moeten worden geraamd of dienen opdrachten als individuele opdrachten te worden gezien en geraamd? En is een
afdeling van de gemeente terecht aangewezen als aanbestedende dienst of moet de gemeente als geheel als aanbestedende
dient worden gezien?

In de gewogen fout van € 6.132.000 is vorig jaar zoveel als mogelijk rekening gehouden met onjuist aanbestede contracten die na
2019 nog doorlopen. In totaal is de toekomstige fout gekwantificeerd op € 3.006.000. Omdat dit bedrag reeds is meegewogen in ons
oordeel en omdat u melding heeft gemaakt van de contracten waarop deze fouten betrekking hebben in de jaarrekening 2019,
behoeven wij deze fouten, tenzij sprake is van een afwijking van de eerder ingecalculeerde fouten, in 2020 (en verder) niet nogmaals
mee te wegen.
Naar aanleiding van deze bevindingen heeft u in de zomer van 2020 een verbetertraject opgestart, waarmee toekomstige fouten
voorkomen moeten worden en waarmee eerder geconstateerde fouten opgelost zullen gaan worden. Met de raadsbrief van 14 juli
2020 (20R.00767) heeft u de raad geïnformeerd over de stappen die u gaat nemen. Onder meer steekt uw college in op de volgende
verbeterpunten:









Tijdelijk lopen alle inhuurverzoeken via de directie en dienen goedgekeurd te zijn door de afdeling inkoop.
Onderzocht wordt of alle inhuur ook administratief via de in gebruik zijnde inhuurmarktplaats kan verlopen zodat alle
inhuurcontracten daar zijn te raadplegen.
Daar waar mogelijk worden raamcontracten afgesloten voor vergelijkbare diensten.
Er wordt na de zomer een extra controle uitgevoerd op langlopende contracten voor inhuur en de inkoop van diensten.
Er wordt op toegezien dat alle inkopen vooraf voorzien zijn van een startdocument waarin een realistische schatting van de
kosten is opgenomen. Het startdocument dient samen met het contract te zijn opgeslagen. Teven spreekt de afdeling inkoop de
inkoopbehoeftes vaker vooraf door met de budgethouders dan dat dit in het verleden het geval was.
Er wordt onderzocht hoe de inhuurcontracten het beste centraal kunnen worden opgeslagen, met een koppeling naar het
financiële systeem.
Het gebruik van de verplichtingenadministratie wordt vereenvoudigd, alle budgethouders worden opnieuw getraind in het
gebruik ervan en er vinden systematische controles op plaats.

Deze maatregelen zijn er vooral op gericht om fouten in de toekomst te voorkomen. Daarbij is het van belang dat gerealiseerd moet
worden dat het uiteindelijke resultaat (geen afwijkingen meer) pas over enige tijd waarneembaar zal zijn.
Om de rechtmatigheid van uw (Europese) aanbestedingen vast te stellen voert u achteraf controles (de spendanalyse) uit. Door
controles achteraf bestaat nog wel het risico dat eventuele onrechtmatige (Europese) aanbestedingen (te) laat geconstateerd
worden. Met uw auditor en medewerkers van de afdeling inkoop hebben wij afgesproken dat u in het najaar 2020 (interim controle)
en het voorjaar (2020) een spendanalyse maakt en onderzoekt of de juiste aanbestedingsvorm is gekozen. De eerste fase van deze
controle, in het najaar van 2020, is echter nog niet afgerond. Gelet op het belang en de mogelijk impact van dit onderwerp,
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adviseren wij u hier wel prioriteit aan te geven. Bij het uitvoeren van de spendanalyse adviseren wij u verder om de SDO-notitie
'Uitvoering van de controle op aanbestedingsrechtmatigheid bij de jaarrekeningcontrole van decentrale overheden' toe te passen.
Naast de feitelijke afwijkingen in voorgaand jaar, was in 2019 sprake van een twaalftal dossiers die als “juridisch ingewikkeld”
kwalificeerden. Op basis van de Kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV moesten wij deze aan u melden, onder meer
omdat u het risico loopt dat deze in 2020 en verder onrechtmatig zouden kunnen worden. Het ging voor het boekjaar 2019 om een
bedrag van € 3.292.000. Deze telden niet mee in ons oordeel. Voor 2020 dient u op basis van de “huidige feiten en omstandigheden”
na te gaan of deze juridisch ingewikkelde opdrachten, juist zijn aanbesteed.

De onderbouwing van
prestatielevering blijft een
aandachtspunt. Recent
heeft de commissie BADO
hiervoor een notitie
geschreven.

Wij hebben vorig jaar aanbevolen richtlijnen over het bijvoegen van documentatie over de geleverde prestatie bij een factuur op te
stellen. In de huidige situatie geven de zogenaamde ‘prestatieverklaarders” bij het autoriseren van facturen hun akkoord, maar
wordt nog in te beperkte mate 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 om de prestatielevering vast te stellen. Van
uw teammanager financiën hebben wij begrepen dat u op dit moment bezig bent een beleid te ontwikkelen en uw streven is om dit
beleid per januari 2021 te gaan implementeren in de organisatie.
Heldere richtlijnen kunnen leiden tot een versterking van de interne beheersing, die ook in het kader van de
rechtmatigheidsverantwoording van het college over 2021 ondersteunend is. Een meer risico-gerichte benadering rond de
verplichte vastlegging van documentatie voor de prestatielevering kan er mede voorzorgen dat voor posten waar u op
voorhand gemotiveerd geen risico ziet in de prestatielevering kan worden volstaan met de digitale autorisatie (en eventuele korte
toelichting) en er dan geen onderbouwende documentatie in uw administratie meer worden opgenomen. U kunt zich dan meer
richten op de risicovolle(re) posten, waarbij u er dan uiteraard strikt op toe dient te zien dat de documentatie wel aanwezig is.
Een belangrijke ontwikkeling in dat verband is de op 24 juli 2020 verschenen notitie “Vastlegging en onderbouwing prestatielevering
bij inkopen door decentrale overheidsorganisaties” van de commissie BADO (Bedrijfsvoering en audits gemeenten en provincies). De
commissie BADO bestaat uit deskundigen die onder meer werkzaam zijn bij gemeenten, provincies, de VNG, de beroepsorganisatie
van accountants (NBA), accountantskantoren en het Rijk en richt zich onder meer op de verheldering van vraagstukken die spelen op
het raakvlak van auditing en bedrijfsvoering van gemeenten en provincies. De adviezen in deze notitie liggen in lijn met de eerder
door ons gegeven adviezen. Daarnaast geeft de notitie handvatten voor een toereikende onderbouwing van prestatielevering in een
aantal praktijksituaties. Wij hebben de notitie deze zomer verstrekt aan uw adviseur interne beheersing. Wij adviseren u deze notitie
mee te nemen bij de optimalisatie van het proces “van bestellen tot betalen” en dan ook breder te bespreken met de
prestatieverklaarders.
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Uit de controles van voorgaande boekjaren is gebleken dat het zowel u als ons veel tijd heeft gekost om voor elke detailwaarneming
voldoende informatie te verkrijgen over de prestatielevering.

U denkt goed na over het
verkrijgen van zekerheid
voor de Jeugd- en Wmolasten

Coronameerkosten
Door de corona-uitbraak en de daarop getroffen maatregelen is de zorgverlening soms anders gelopen dan gepland
was. Het kan daardoor voorkomen dat baten, lasten en balansmutaties niet meer (geheel) in overeenstemming zijn met
bijvoorbeeld de onderliggende overeenkomsten, relevante verordeningen en landelijke wetgeving. Denk daarbij aan eventueel door
uw gemeente gedane betalingen aan zorgaanbieders vanuit continuïteitsoverwegingen, waarbij later blijkt dat hier geen prestaties
tegenover staan. Of betalingen van meerkosten die vallen buiten het raamwerk van bestaande overeenkomsten. Vanuit het beleid
kan deze betaling gewenst of zelfs noodzakelijk zijn, maar het kan zonder aanvullende acties ook tot onrechtmatigheden leiden.
Een eenvoudige oplossing op landelijk niveau die alle potentiële onrechtmatigheden oplost, is niet voorhanden. Uw gemeente
overweegt het opstellen van een addendum bij de bestaande overeenkomsten om de (extra) corona-uitgaven alsnog rechtmatig te
maken. Dit is (naast het verlenen van een subsidiebeschikking en finale afrekening) één van de opties die worden genoemd in de
notitie van de werkgroep rechtmatigheid van het Rijk en de VNG (Rechtmatigheid en corona-maatregelen in de Jeugdzorg, WMO en
PGB). Het is daarbij zaak om in dit addendum een duidelijk tijdsafbakening op te nemen.
Aanpak prestatielevering zorgaanbieders
U denkt goed na over het verkrijgen van zekerheid op de levering van zorg door zorgaanbieders. Samen met het team Sociaal
Domein hebben wij reeds overleg gehad over de verschillende manieren waarop u zekerheid kan krijgen over de levering van de
zorg. Zo wilt u in de (nabije) toekomst gaan werken met het vastleggen van signalen van cliënten, medewerkers etc. in het systeem
van de zorgadministratie (Cumulus). Hierdoor heeft u sneller indicaties over het niet nakomen van de feitelijke levering van zorg
door zorgaanbieders. U denkt op dit moment na over “nieuwe aanpak” om de levering van zorg door zorgaanbieders te monitoren
en te controleren, zodat u minder afhankelijk bent van controleverklaringen die u van de accountant van de zorgaanbieder ontvangt.
Voor een groot deel zullen u en wij in 2020 nog gebruik (moeten) maken van de controleverklaringen die u van de accountant van de
zorgaanbieder ontvangt.
Vanwege deze bijzondere lokale en landelijke ontwikkelingen in het sociaal domein 2020 hebben wij met uw medewerkers
afgesproken om in het voorjaar 2021 een controlemoment te plannen waarbij u de omvang van de verschillende geldstromen,
waarvoor op verschillende wijzen zekerheid verstrekt moet worden (grote en kleine aanbieders, afrekening op basis van geleverde
inspanning of resultaat, pgb) in kaart heeft gebracht op basis van de werkelijke realisatie in 2020 en de zekerheid die per geldstroom
verkregen kan worden. Dit geeft u en ons voldoende tijd om nog aanvullende zekerheid te verkrijgen als wij dat samen nodig vinden.
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Projectbeheersing
inkomende subsidies is in
opzet verbeterd, er wordt
nog onvoldoende gebruik
gemaakt van de
sturingsmogelijkheden

Uw gemeente ontvangt van onder andere het Rijk en de provincie subsidies, waarover u verantwoording (afzonderlijk of via SiSa)
moet afleggen inzake de bestedingen van deze subsidies. Voor de beheersing van deze subsidies, waaronder de verantwoording in
de jaarrekening en het afleggen van verantwoording aan subsidiegevers, heeft u een centrale registratie van inkomende subsidies
opgesteld. Dit is in opzet een verbetering ten opzichte van voorgaande jaren. Met dit subsidieregister (waarin alle toegekende
rechten zijn opgenomen) kunt u in opzet de tijdige en volledige verantwoording van de subsidiebaten borgen en heeft u een
centraal inzicht in indieningsdata die behaald moeten worden.
Op basis van gesprekken die wij tijdens de interim-controle en de afgelopen jaarrekening controle hebben gevoerd met uw
medewerkers is gebleken dat u nog onvoldoende gebruik maakt van de mogelijkheden om voortgang van projecten te monitoren
en te sturen op de realisatie van afspraken (waaronder het tijdig indienen van een verantwoording). Hierdoor heeft u mogelijk
onvoldoende inzicht in de voortgang van de projecten en de juiste (waaronder) tijdige toerekening van subsidiebaten en loopt u
wellicht een risico dat u subsidies misloopt of subsidies terug moet betalen.
Uit (eerdere) controlewerkzaamheden is gebleken dat u de subsidiebaten verantwoord op het moment dat u deze gelden (veelal
voorschotten) ontvangt. Subsidiebaten mogen echter pas genomen worden op het moment dat hiervoor subsidiabele lasten zijn
gemaakt. Wij adviseren u om met het eerder genoemde subsidieregister en het tijdig uitvoeren van zichtbare interne controles
periodiek te monitoren of alle lasten die op een subsidieproject geboekt zijn, ook daadwerkelijk subsidiabel zijn. Hiermee realiseert
u een juiste toerekening van de subsidievoorschotten en houdt u goed grip op de financiële voortgang van het project.

Rechtmatigheid van
verstrekte subsidies in het
kader van de COVID-19
pandemie

In voorgaande jaren heeft u voor het boekjaar 2020 subsidies toegekend aan diverse instellingen. Aan deze subsidies zijn
voorwaarden door u gesteld. Door het uitbreken van de COVID-19 pandemie heeft mogelijk niet elke gesubsidieerde instelling
kunnen voldoen aan de voorwaarden en prestaties die zijn opgenomen in de subsidiebeschikking. Met de Raadsinformatiebrief van
28 april 2020 heeft het college de raad geïnformeerd over de maatregelen die het college wil treffen om sociaal-maatschappelijke
organisaties te ondersteunen die door de maatregelen in het kader van de coronacrisis (financieel) in de problemen komen. Daarbij
zal maatwerk toegepast worden.
Op dit moment heeft u nog niet in kaart gebracht wat de financiële impact van de COVID-19 pandemie is op de verwachte
vaststelling van de verstrekte subsidies. Voor het opstellen van de jaarrekening 2020 is dit echter een belangrijk punt en adviseren u
dit met enige spoed op te pakken. Wanneer aanvullende besluitvorming nodig blijkt te zijn, kan dat immers dan tijdig door uw
college worden genomen.
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Omdat sprake is van maatwerk zal per instelling zal beoordeeld moeten worden welke gesubsidieerde activiteiten wel, en welke juist
niet mogelijk zijn geweest door de coronacrisis en wat de gevolgen daarvan zijn voor de verwachte subsidievaststelling. Ook nu u
coulant wilt zijn bij de vaststelling, is tijdige besluitvorming belangrijk in het kader van de jaarrekening 2020. Wij adviseren u om per
instelling voor de jaarrekening 2020 te beoordelen welk deel van de verstrekte voorschotten als last in 2020 verantwoord moet
worden en welke deel mogelijk als overlopende post op de balans verantwoord moet worden.
In het geval u reeds besluit verstrekte voorschotten te gaan terugvorderen, zullen deze in mindering op de (tot op heden)
verantwoorde subsidielasten gebracht moeten worden en zal een vordering opgenomen moeten worden (voor zover de
terugbetaling niet per ultimo boekjaar is verricht). Wij adviseren u hierbij de meest omvangrijke subsidies (vanuit financieel
perspectief) als eerste te beoordelen.

Risico op onjuiste
verwerking mutaties
crediteuren-stambestand is
nog aanwezig

Op basis van de gesprekken die wij met uw medewerkers gevoerd hebben, merken wij op dat u stappen heeft gezet in het proces
omtrent het wijzigingen van crediteurenstamgegevens. Bij nieuwe crediteuren controleert u op dit moment de gegevens van de
crediteur, deze controles worden echter nog niet zichtbaar gemaakt. Wij adviseren u de controles die u uitvoert zichtbaar te maken,
waarbij u gebruikt kunt maken van de faciliteiten die uw financieel systeem hierin biedt.
Voor reeds bestaande crediteuren waarvan het bankrekening nummer is gewijzigd voert u wijzigingen in het
crediteurenstambestand door op basis van de wijziging die uit de factuur blijkt. Een andere controle waaruit blijkt dat u de juistheid
van de wijziging van het bankrekeningnummer zichtbaar vaststelt, wordt niet uitgevoerd. Wij adviseren u de juistheid van de
mutatie in het crediteurenstambestand echter (ook) op een andere wijze vast te stellen.
De BNG geeft bij batchbetalingen die vanuit een crediteurensysteem komen aan, dat u aanvullende maatregelen moet blijven
nemen. Zij adviseren u om vooral scherp te zijn bij nieuwe crediteuren en wijzigingen van IBANs, dat het aanbeveling verdient om bij
dergelijke wijzigingen altijd via een andere weg (bijvoorbeeld telefonisch) contact te zoeken met de crediteur en een
vierogenprincipe toe te passen bij de invoer.
Om het risico op onjuist verwerkte mutaties in het crediteurenstambestand weg te nemen, adviseren wij u om een controle op de
logging van de mutaties in het crediteurenstambestand uit te voeren. Dit kan bijvoorbeeld door periodiek mutatieverslagen uit te
printen, waarbij vervolgens een medewerker crediteurenadministratie en een medewerker financieel beheer de mutatie voor
akkoord aftekenen. De mutaties dienen met brondocumentatie onderbouwd te worden, waarmee dan aangetoond kan worden dat
de mutaties juist zijn doorgevoerd. Om op deze controle te kunnen steunen is het tevens van belang dat uit de logging in Key2 blijkt
dat verwerkte mutaties niet later zijn aangepast door bijvoorbeeld “uw superusers.’’
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Geen zichtbare interne
controle op de Algemene
Uitkering

Het proces rondom "Algemene uitkering" is in de basis voldoende robuust ingericht om te waarborgen dat de kans op een materiële
afwijking zich zal voordoen. Gelet op het feit dat nagenoeg alle berekeningsvariabelen niet beïnvloedbaar zijn door uw gemeente
(m.u.v. WOZ-waarden) is de kans op een materiële afwijking op voorhand gering. Op basis van uw interne beheersing hebben wij de
volgende aandachtspunten:




Er wordt geen zichtbare interne controle/analyse uitgevoerd op de ontwikkelingen van de parameters die de hoogte van de
Algemene Uitkering (kunnen) beïnvloeden.
De controle op juistheid van de gehanteerde parameters vindt niet zichtbaar plaats (geen zichtbare validatie).
De periodieke aansluiting tussen de ontvangsten AU en de uitkeringsspecificatie vindt niet zichtbaar plaats.

Wij adviseren u op deze onderdelen zichtbare interne controles uit te voeren.

Aandacht voor uw
procedures rondom het
verwerken van
memoriaalboekingen blijft
noodzakelijk

Uw interne procedures rondom het gebruik van memoriaalboekingen verdienen aandacht. Niet elke memoriaalboeking is
onderbouwd met voldoende achterliggende documentatie. Het opnemen van achterliggende documentatie bij de boeking en het
aangeven van de reden voor het maken van de memoriaalboeking is van belang, zodat u op elk moment de juistheid en de logica
van de memoriaalboekingen achteraf kunt vaststellen. Bij de controle van de jaarrekening 2019 is het daarom voorgekomen dat wij
achteraf niet meer konden vaststellen of een transactie getrouw en rechtmatig in de jaarrekening was verantwoord, waardoor wij
deze als ‘’onzeker’’ moesten kwalificeren. Wij adviseren u daarom in uw proces op te nemen dat bij iedere memoriaalboeking een
goede onderbouwing wordt opgesteld en vastgelegd en daarvoor te gaan werken met verplicht te gebruiken standaard
boekingsformulieren. Een goede onderbouwing bevat naast het verzoek van degene die de boeking wil maken ook voor een derde
begrijpelijke documentatie die de boeking verklaart.
Het aantal memoriaalboekingen bij de gemeente Woerden is te overzien, maar het risicoprofiel van deze boekingen is hoog. Wij
adviseren u daarom voor boekjaar 2020 is om alle memoriaalboekingen integraal te controleren en vast te stellen dat de boeking
terecht gemaakt is.
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Overige onderwerpen
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4. Overige onderwerpen
Aandachtspunten voor de
verantwoording en
controle Tozo

Door de maatregelen van het Rijk om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zijn veel zelfstandig ondernemers
inkomsten misgelopen. Het kabinet heeft, om ondernemers te ondersteunen, de ‘Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig
ondernemers’ (Tozo)” in het leven geroepen. Zelfstandig ondernemers met financiële problemen als gevolg van de coronacrisis
kunnen een beroep doen op deze regeling. De uitvoering van de Tozo is in handen gegeven van gemeenten. In uw geval is dit
uitbesteed aan de gemeenschappelijke regeling Ferm Werk.
Voor de uitvoering van de regeling heeft het Rijk geld gereserveerd, waarmee gemeenten voor een belangrijk deel bevoorschot zijn.
Tot en met augustus 2020 heeft uw gemeente een bedrag van circa € 8,9 miljoen ontvangen van het Rijk. U heeft dit hele bedrag
doorbetaald aan Ferm Werk. Dit bedrag dient ter dekking van de kosten van verstrekte uitkeringen voor levensonderhoud, leningen
voor bedrijfskapitaal en voor de dekking van uitvoeringskosten.
De kosten van de uitkeringen voor levensonderhoud en leningen voor bedrijfskapitaal worden, mits rechtmatig verstrekt, voor 100%
vergoed. Het is derhalve van belang dat u inzicht heeft in de rechtmatige bestedingen van de ontvangen voorschotten. Een duidelijk
normenkader en inzicht in (interne)controlebevindingen van Ferm Werk zijn daarbij van belang. Vooralsnog heeft u geen goed
inzicht in de omvang van de bestedingen in het kader van Tozo. U ontvangt weliswaar periodieke rapportages vanuit Ferm Werk,
maar deze sluiten nog niet geheel aan met uw financiële administratie (waar de doorbetaalde voorschotten als lasten zijn geboekt).
Het inzicht in de rechtmatigheid van de bestedingen en de realisatie van de uitvoeringskosten is momenteel ook beperkt.
Gemeenten moeten zich straks bij de jaarrekening 2020 verantwoorden over de Tozo-regeling(en). Dat gebeurt in de SiSa-bijlage die
door de accountant gecontroleerd wordt. Als de accountant rechtmatigheidsfouten (of -onzekerheden) constateert en als zodanig
rapporteert via het accountantsverslag komen deze (mogelijk) in aftrek op de vergoeding van de werkelijke bestedingen die de
gemeente van het Rijk krijgt. Het is op dit moment nog niet duidelijk of de verantwoording van de Tozo-bestedingen via de SiSabijlage 2020 van Ferm Werk of via de SiSa-bijlage 2020 van uw gemeente (omdat het Rijk heeft aangegeven al over 2020 te willen
“afrekenen”) zal gaan. Dat geldt zowel voor de besteding van de uitkeringen en leningen als ook de uitvoeringskosten. Voor de
komende maanden is het van belang de ontwikkelingen te blijven volgen en, indien noodzakelijk, (maar dat is afhankelijk van de
vraag wie (uw gemeente of Ferm Werk)) nadere afspraken met Ferm Werk te maken over verantwoording en controle.

Uitvoeringskosten Tozo

Voor de uitvoering van de Tozo ontvangen gemeenten ontvangen per besluit op een aanvraag levensonderhoud een vergoeding van
€ 450 en per besluit op een aanvraag kapitaal € 800. Dit bedrag geldt zowel voor toe- als afwijzingen. Een besluit op een
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verlengingsaanvraag geldt eveneens als een besluit waarvoor de gemeente een vergoeding ontvangt. De vergoeding voor de
uitvoeringskosten is opgenomen in het eerder genoemde voorschotbedrag van € 8,9 miljoen.
De genoemde bedragen betreffen vaste vergoedingen voor alle uitvoeringskosten (zoals opstartkosten en kosten voor de aanpassing
van de bedrijfsvoering die zijn gedaan om de uitvoering van de Tozo mogelijk te maken) en zijn daarmee (vooralsnog) bijvoorbeeld
ook inclusief de kosten van afhandelingen in de komende jaren ten aanzien van de afwikkeling van leningen en voorschotten. In de
vergoeding is ook rekening gehouden met inspanningen van gemeenten ten aanzien van eventueel benodigde herstelacties in het
kader van rechtmatigheid en het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik. Een gedeelte van de vergoeding wordt daarnaast
ook gebruikt voor extra accountants- of onderzoekskosten in verband met de rechtmatigheid van de verstrekte Tozo-uitkeringen.
De uitvoeringskosten zijn onderdeel van de specifieke uitkering. Het aantal besluiten op aanvragen wordt eveneens via SiSa
verantwoord. Nog niet duidelijk is (zie ook hiervoor) of dit via de SiSa-bijlage van uw gemeente zal gaan, of dat dit via de SiSa-bijlage
van Ferm Werk zal gaan. De ontvangen voorschotten die bedoeld zijn voor de dekking van de uitvoeringskosten zullen immers
moeten worden toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben. De uiteindelijke vergoeding vanuit het Rijk wordt
verrekend met de aan uw gemeente verstrekte voorschotten. Indien de verstrekte voorschotten minder bedragen dan de
vastgestelde vergoeding, volgt een nabetaling van het verschil. Indien de verstrekte voorschotten meer bedragen dan de
vastgestelde vergoeding, volgt een terugvordering van het verschil. De omvang van de vergoeding wordt vastgesteld binnen een jaar
na ontvangst van de gemeentelijke verantwoordingsinformatie. De ervaring leert op dit moment dat de bevoorschotting vanuit het
Rijk te ruim is, waardoor u mogelijk een deel aan het Rijk zal moeten terugbetalen.
Voor jaarrekening is het verder van belang dat u vaststelt welk deel van de uitvoeringskosten betrekking heeft op 2020 en welk deel
op 2021 en later. De (nog) niet bestede middelen zullen moeten worden gereserveerd voor de dekking van de toekomstige
uitvoeringskosten. Mogelijk dat het Rijk nog met nadere verantwoordings- en controlevoorschriften komt. Wij adviseren u om ook
hiervoor tijdig afstemming te hebben met Ferm Werk.

Actualiseer uw
onderhoudsplannen

U beschikt nog niet over actuele en toereikende plannen voor het groot onderhoud van uw gemeentelijke kapitaalgoederen
(waaronder het gemeentelijk vastgoed, waterwegen, kunstwerken, wegen). Uw gemeente kon om die reden in de jaarrekening 2019
(nog) geen onderhoudsvoorzieningen vormen. Wel is er een reserve gevormd voor het onderhoud van het gemeentelijk vastgoed.
Deze reserve bedroeg ultimo 2019 € 1,9 miljoen.
Door de commissie BBV is aangegeven dat gemeenten er naar dienen te streven om in dergelijke situaties zo snel mogelijk over
onderhoudsplannen te beschikken, en op basis daarvan voorzieningen voor groot onderhoud van de verschillende soorten
kapitaalgoederen in de jaarrekening op moeten nemen. Uit de plannen moet dan overigens wel blijken dat er pieken in het uit te
voeren groot onderhoud zijn. Met dit plan krijgt u tevens inzicht in de (financiële) risico’s in het toekomstig uit te voeren groot
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onderhoud en de vraag of het jaarlijks door u beschikbaar gestelde budget voldoende is. Dit is van belang om een goede beoordeling
van uw vermogenspositie te kunnen geven. Daarnaast is dit ook nodig voor een goede planning van het uit te voeren onderhoud.
Wij hebben vernomen dat er gewerkt wordt aan het opstellen van nieuwe onderhoudsplannen. Onder meer door de strategische
heroriëntatie is er door u minder progressie is gemaakt dan u had gehoopt. In 2020 zullen er daarom geen nieuw
onderhoudsplannen meer in de raad gebracht worden. Ook in de jaarrekening 2020 zal daarom sprake zijn van een reserve (en geen
voorziening). Het college gaat er op dit moment van uit in 2021 weer over een actuele onderhoudsplannen te kunnen beschikken.
Bij het actualiseren van het onderhoudsplan voor het gemeentelijke vastgoed zullen de ook de uitkomsten van het nog vast te
stellen strategisch vastgoedplan worden meegenomen. Het is goed mogelijk dat op basis daarvan vastgoed door uw gemeente
afgestoten gaat worden. Dat zal dan uiteraard van invloed zijn op de benodigde omvang van het te plegen toekomstig groot
onderhoud en daarmee de voorziening.
Wij adviseren u in 2021 op basis van de dan bekende feiten en omstandigheden zorg te dragen voor volledig geactualiseerde
onderhoudsplannen voor de gemeentelijke kapitaalgoederen als onderbouwing voor mogelijk in 2021 te vormen
onderhoudsvoorzieningen, inclusief de daarbij behorende financiële vertaling.

Wij hebben goede
afspraken over het
vroegtijdig actualiseren
van de grondexploitaties
ten behoeve van de
jaarrekening 2020

Als onderdeel van uw en onze risicoanalyse is inzicht nodig in de belangrijkste (schattings)risico’s bij de waardering en tussentijdse
winstneming van de grondexploitatie en de hiermee samenhangende maatregelen van interne beheersing. Voor schattingen is
onder andere het volgende van belang:
 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?
 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?
 Wat ligt er vast van de manier waarop u bewaakt dat (belangrijke) gebeurtenissen na balansdatum zijn betrokken in de
schatting?
 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 boekjaar betrekt in de monitoring en versterking van het schattingsproces?
Wat is de rol hierbij van het college en de raad?
 Wat meldt de toelichting op de jaarrekening over het schattingsproces en is deze toelichting in lijn met geldende
voorschriften?
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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, worden risico’s en kansen benoemd en zijn onder andere de toekomstige
(nog te maken) kosten en (nog te realiseren) opbrengsten doorgerekend en geactualiseerd.
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 2019 (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 en de jaarlijkse risicoanalyse die u door een externe
partij laat opstellen.
Bij de controle van de jaarrekening over 2019 hebben wij hier goede ervaringen met uw gemeente opgedaan. Onder meer de tijdige
aanlevering en onderbouwing van de gehanteerde parameters door u was positief. Voor de controle van de jaarrekening 2020
hebben wij met uw medewerkers afgesproken dat de parameters inclusief de onderbouwing rond de jaarwisseling reeds aan ons
aangeleverd zullen worden. Wij zullen deze dan beoordelen en onze mening daarbij geven, zodat u met deze parameters het
MPG2021 weer kunt opstellen. Wanneer met het MPG 2021 ook (beleidsmatige) keuzes bekrachtigd moeten worden door de raad,
is voor de controle van de jaarrekening het noodzakelijk dat deze beschikbaar zijn voordat de jaarrekening wordt
opgesteld/gecontroleerd. Wij verzoeken u daar rekening mee te houden in uw planning.
Op basis van het doorspreken van de lopende complexen met uw medewerkers zien wij de volgende aandachtspunten voor de
jaarrekening 2020:
Defensie-eiland
Op basis van de huidige inzichten verwacht uw college dat in het resterende deel van 2020 de laatste werkzaamheden grotendeels
kunnen worden afgerond. De laatste gronden zijn inmiddels geleverd en het is uw verwachting dat eind 2020 alle woningen zijn
gerealiseerd en de openbare ruimte grotendeels is aangelegd. Mogelijk dat nog sprake is van doorlopende kosten met betrekking tot
de aanleg van de toegangsbrug en dat nog in beperkte mate sprake zal zijn van kosten voor woonrijp maken. Uw verwachting is dat
deze kosten binnen de huidige budgetten kunnen worden opgevangen, dat de momenteel getroffen verliesvoorziening toereikend is
en dat de grondexploitatie ook (in de jaarrekening 2020) kan worden afgesloten. Wij adviseren u toe te zien op de administratieve
afsluiting van deze exploitatie in de jaarrekening 2020.
Planwijzigingen Bredius zullen financiële impact hebben
In 2020 heeft de raad tot een (beperkte) planwijziging besloten en zal het aantal te realiseren woningen in deze exploitatie lager uit
gaan vallen. Het verwachte resultaat zal daarom lager uitvallen, zo schat u in, maar zal nog steeds winstgevend zijn, Vanzelfsprekend
zal dit besluit (moeten) worden doorgerekend in de actualisatie van de grondexploitatie ten behoeve van de jaarrekening 2020.
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Kamerik NO II
Bij de exploitatie van Kamerik NO II is vertraging opgetreden als gevolg van het aantreffen van een beschermde diersoort. Naast
vertraging heeft u ingeschat dat als gevolg hiervan zeer waarschijnlijk extra kosten gemaakt zullen moeten worden. Deze
ontwikkelingen hebben een negatief effect op het verwachte resultaat. U onderzoekt momenteel of mogelijk sprake kan zijn van
subsidies die de hogere kosten (deels) kunnen compenseren. Wij adviseren u deze ontwikkelingen door te rekenen in de waardering
van de exploitatie in de jaarrekening over 2020.
Pionier
Bij de controle van de jaarrekening 2019 stelden wij vast dat, ten opzichte van voorgaande actualisaties, sprake was van een
kanteling van een beperkt winstgevende exploitatie, naar een verlieslatende. Dit had, in hoofdlijnen, twee oorzaken. Enerzijds was
sprake van enige vertraging als gevolg van de bestemmingsplanprocedure. Deze vroeg door bezwaren van omwonenden veel extra
tijd. Een tweede belangrijke oorzaak voor de toegenomen (verwachte) kosten in de grondexploitatie betrof de gewijzigde
uitgangspunten ten aanzien van het bouwrijp maken. Waar eerder sprake was van beperkte meerkosten voor het ophogen van het
plangebied, was gebleken dat geen sprake meer kon zijn van hergebruik van materiaal. Daardoor was gebleken dat sprake was van
substantiële meerkosten. Om deze redenen is in de jaarrekening 2019 een voorziening voor het verwachte verlies van € 53.000
gevormd.
Inmiddels is duidelijk dat door bezwaarprocedures, die pas in 2021 zullen worden gevoerd, de realisatie verder vertraagd zal
worden, hetgeen naar uw verwachting een nadelig effect op het verwachte (financiële) eindresultaat zal hebben. Wij adviseren u
hiermee rekening te houden bij de actualisatie van de restprognose ten behoeve van de jaarrekening 2020.
Snel en Polanen
Gelet op de lange doorlooptijd van deze exploitatie, onderzoekt u of de grondexploitatie mogelijk in onderdelen opgesplitst kan
worden. Dit zal eerst in 2021 duidelijk worden. In de jaarrekening 2020 verwacht u de diverse deelgebieden nog wel onder één
grondexploitatie te presenteren. Wanneer besloten wordt tot het splitsen van de totale grondexploitatie, is het van belang dat de
tot op heden gemaakte kosten op juiste wijze toegerekend worden aan de “nieuwe” plandelen. Dit is immers van groot belang voor
de inschatting van het verwachte resultaat per onderdeel, en daarmee de waardering in de jaarrekening. Wij verzoeken u de
toerekening aan de deelplannen te zijner tijd aan ons voor te leggen.
In de jaarrekening 2019 (zie ook ons accountantsverslag 2019) was de tussentijdse winstneming op de exploitatie van Snel &
Polanen circa € 246.000 te hoog. Bij de bepaling van de tussentijdse winst over 2020 dient hier rekening mee gehouden te worden
(lagere vaststelling).
Backtesting
Een belangrijke indicatie van de kwaliteit van de gemaakte schattingen zijn de verschillen die ontstaan tussen de gemaakte ramingen
en de werkelijke uitkomsten (backtest). Deze vergelijking biedt hiernaast een goede inkijk in de mutaties die in het boekjaar op de
verschillende grondexploitaties zijn ontstaan. Wij vragen u in het kader van de jaarrekeningcontrole per grondexploitatie voor de
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jaarschijf 2020 een verschillenanalyse te maken op kostensoortniveau (op basis van de wetten WRO/BRO) tussen de ramingen voor
de jaarschijf 2020 en de realisatie over 2020 (incl. een verklaring van de verschillen). Hiernaast is het van belang om een
verschillenanalyse te maken per grondexploitatie tussen de totaalramingen (stand 2019) op het kostensoortniveau (WRO/BRO) en
deze te vergelijken met de totaalraming over 2020. Wij vragen u om deze analyses bij de controle van de grondexploitaties gereed te
hebben. Gelet op het feit dat u ten tijde van de interim controle reeds inschat dat de kosten over 2020 achter zullen blijven bij de
raming (jaarschijf) is deze analyse van groot belang.

Aandachtspunten voor de
controle van de
Jaarrekening 2020

Op basis van de bevindingen in deze managementletter, ervaring met (wijzigingen in) de van toepassing zijnde wet- en regelgeving
en de controle over het verslagjaar 2019 onderkennen wij ónder meer de volgende aandachtspunten (niet limitatief) voor de
jaarverslaggeving en jaarrekeningcontrole 2020:













Tijdig (en met de raad gecommuniceerd) normenkader 2020.
Tijdige en volledige oplevering van de jaarstukken 2020 (compleet boekwerk), inclusief de zichtbare interne controle op de
naleving van de verslaggevingsvoorschriften (Bbv) door middel van volledig invulling van de (door ons aan u) aangeleverde
checklist Bbv.
Tijdige en volledige oplevering van de jaarstukken 2020 (compleet boekwerk), inclusief de zichtbare interne controle op interne
consistentie tussen het jaarverslag en de jaarrekening, rekenkundige juistheid en de aansluiting van de vergelijkende cijfers van
vorig boekjaar.
Tijdige, betrouwbare en volledige aanlevering van documentatie, zoals door ons opgevraagd via het overzicht van benodigde
gegevens voor de jaarrekeningcontrole 2020.
Zichtbare aansluitingen tussen jaarrekening, financiële administratie, sub administraties, primaire begroting en begroting na
wijzigingen (nulproef).
Het tijdig analyseren van begrotingsoverschrijdingen.
De volledige verantwoording van lasten en verplichtingen door het uitvoeren van een voortgezette controle tot datum van
jaarrekeningcontrole vanuit ontvangen facturen in 2021 (inkoopdagboek) en verrichte betalingen in 2021, een inventarisatie
van (langlopende) verplichtingen aan de hand van contracten en overeenkomsten én uw bevindingen vanuit de (voortgezette)
controle van vorig boekjaar.
Onderbouwing van de pensioenvoorziening met actuariële informatie per 31-12-2020, onder toepassing van de juiste
rekenrente en leeftijdstabellen.
Adequate voorbereiding van de WNT-verantwoording in de jaarrekening 2020, door de verantwoording intern te laten toetsen
aan de hand van de wetgeving. In de praktijk zien wij met name dat niet alle of onjuiste looncomponenten tot het
bezoldigingsbegrip gerekend worden.
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Het tijdig opleveren van de SiSa - bijlagen door de verantwoordelijke afdelingen, zodat de interne controle op de SiSa regelingen tijdig afgerond kan worden. Houdt hierbij ook specifiek rekening met de tijdige oplevering vanuit uw
serviceorganisaties zoals Ferm Werk.



Bij specificaties en onderbouwingen waarbij sprake is van complexiteit of subjectiviteit (schattingen) de opbouw van de post,
uitgangspunten en berekeningswijze uitwerken in een geschreven toelichting (‘position paper’), zodat de uitgangspunten en
berekeningen snel door ons geïnterpreteerd kunnen worden en wij tot een goed begrip van de betreffende onderdelen kunnen
komen. Wij achten dit voornamelijk van belang bij:
 Waardering van de grondexploitaties.
 Waardering van uw vastgoed. Wij vragen om een analyse van het vastgoed dat niet meer voor de publieke taak aangewend
wordt, om te bepalen of er mogelijk sprake is van een duurzame waardevermindering.
 Waardering van uw vorderingen. Wij vragen om een analyse van de invorderbaarheid van diverse verschillende
vorderingen. Graag ontvangen wij een onderbouwing van de gehanteerde oninbaarheidspercentages. Voor de
verantwoording en waardering van de debiteuren sociale zaken verwachten wij dat u uiterlijk ultimo 2020 duidelijkheid
heeft verkregen over de vraag of deze nu wel of niet verantwoord moeten worden in uw jaarrekening (zie onze rapportages
over 2018 en 2019).
Zichtbare analyse van de activa van uw gemeente naar de stand per 31 december 2020, om vast te stellen dat alle activa met
een boekwaarde nog in gebruik zijn binnen de gemeente.
Voortdurende aandacht voor de aangifte vennootschapsbelasting en de voorbereiding hierop.
In toenemend mate is de gemeente door uitbesteding van activiteiten afhankelijk van derde partijen voor de tijdige (en juiste)
aanlevering van informatie. Mede gezien de ervaringen van uw gemeente in de afgelopen jaren is het van essentieel belang met
deze derde partijen scherpe afspraken te maken en na te leven, zodat de verantwoordingsinformatie voor de vaststelling van de
jaarrekening door het college beschikbaar is. Aandachtsgebieden hierbij zijn onder andere:
 Verantwoordingsinformatie vanuit Ferm Werk.
 Facturatie door leveranciers (zie ook onderdeel verplichtingenadministratie).
 Verantwoordingsinformatie van zorgleveranciers (Jeugd en WMO)
Een zichtbare aansluiting van de verantwoordingsinformatie van Verbonden Partijen op de financiële administratie. Uit vorig
boekjaar bleek dat u ruim voor de start van de jaarrekening controle voldoende informatie had ontvangen van de Verbonden
Partijen (uitgezonderd Ferm Werk), maar dat er geen aansluiting was gemaakt tussen de financiële administratie en de
ontvangen informatie vanuit de Verbonden Partijen. Wij vragen u de aansluiting te maken en dit zichtbaar vast te leggen.
Hanteer de door ons aangeleverde formats voor de belangrijkste posten voor uw opsteldossier van de jaarrekening. Zo bent u
volledig in het verzamelen van de informatie van zowel de accountant als uw balansdossier.
Draag zorg voor de juiste verantwoording van uw ontvangen subsidiebaten, let hierbij ook op de subsidies waar u penvoerder
voor bent.










Het is van belang dat uw organisatie stuurt op tijdige ontvangst van bovengenoemde informatie. Het eerder kunnen beschikken over
“conceptcijfers” kan voordelen hebben voor een tijdig en efficiënt jaarrekeningproces.
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