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Bestuurlijke reactie op het accountantsverslag 2020 

Team: Strategie, Control en Financiën  

Opgesteld door: Sofie Mani 

d.d. 20 september 2021 

 

Inleiding: 

De raad heeft de accountant (PSA) opdracht gegeven om de jaarrekening 2020 te controleren. Deze 

controle is op 2 juli 2021 met een goedkeurende controleverklaring voor de getrouwheid en voor het 

aspect rechtmatigheid een afkeurend oordeel afgegeven. De problemen zitten met name in de 

afwijkingen van de Europese aanbestedingsregels en de overschrijdingen van investeringskredieten.  

De accountant heeft zijn bevindingen en aanbevelingen opgenomen in bijgaande accountantsverslag. 

De opmerkingen van de accountant zijn grofweg onder te verdelen in aanbevelingen over het huidige 

functioneren van de organisatie en belangrijke tips voor de organisatie op basis van ontwikkelingen 

zoals covid die van belang zijn voor de jaarrekening 2021 en volgende jaren. In deze brief geven wij u 

onze bestuurlijke reactie daarop. 

 

Onze reactie: 

Hieronder reageren we puntsgewijs – en in dezelfde volgorde – op de onderwerpen die de accountant 

heeft benoemd. In het accountantsverslag zijn de onderwerpen niet genummerd, maar de ‘titel’ van 

elk onderwerp hieronder is afgeleid van de aanduiding die de accountant heeft gebruikt in de kantlijn 

van zijn rapportage.  

 

Legenda: 

 afgerond 

 onderhanden met passende acties 

 nog op te pakken 

 

Aanbevelingen waarop actiepunten zijn vereist: 

Aanbevelingen Actiepunt Tijdpad 

1. Oplevering was niet 
voldoende, wij zullen het 
jaarrekeningtraject met 
de direct betrokken 
medewerkers evalueren 

Het gesprek met de accountant heeft op 10 
september plaatsgevonden. Hieruit zijn enkel 
duidelijke afspraken naar voren gekomen. Een 
van de punten is dat de dossierlast voor de 
organisatie erg groot is. Hierbij gaan wij 
gezamenlijk kijken naar een oplossing. Als wij 
het idee hebben dat gevraagde documentatie 

N.v.t. evaluatie heeft 
plaatsgevonden 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjvnbLcsKHdAhWOmLQKHdXwCwoQjRx6BAgBEAU&url=https://www.vanjoris.nl/projecten/europese-aanbesteding-integraal-onderhoud-openbare-ruimte-gemeente-woerden/&psig=AOvVaw11Re8U7uPKwHu8cF3VQ3GB&ust=1536151578420561
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Aanbevelingen Actiepunt Tijdpad 

niet strikt nodig is, dan vragen wij dit direct na 
bij PSA. Andere belangrijke punten: 

• Aan de kant van PSA was inzet van 

medewerkers een aandachtspunt. 

• Aan de kant van de lijnorganisatie in de 

snelheid van het kunnen opleveren van 

gevraag gegevens een aandachtspunt 

• Binnen het team is kennis en kunde 

met voornamelijk de dossiers als 

aandachtspunt. 
Wat wel goed ging 

• SD 

• Grondexploitatie  

• Complimenten over het scoping 

bestand1 

• ICT 
 

2. Vorderingen cliënten 
bijstand verwerkt op 
balans en Afrekening 
Fermwerk 

Tijdens de evaluatie met de accountant hebben 
wij afgesproken dat wij op korte termijn met 
Fermwerk om tafel gaan zitten deze 
actiepunten te bespreken. Al tijdens het 
jaarrekeningproces hebben wij intern 
besproken dat na het jaarrekeningproces 
contact opgenomen moet worden met 
Fermwerk om dit volgend jaar te voorkomen. 
 
We hebben afgesproken dat wij willen dat de 
accountant van Fermwerk de afrekening van 
Fermwerk controleert.  
 

Q4 2021 

3. Onzekerheden sociaal 
domein 

Dit onderwerp wordt onderstaand na deze 
tabellen in detail uitgewerkt. 
 

N.v.t. uit onze eigen 
interne controle 
komen geen 
onzekerheden 

4. Nauwkeurigheid 
administratievoering 
(kosten/investeringen) 

Ten behoeve van de 
rechtmatigheidsverantwoording zijn wij bezig 
met het actualiseren van de 
procesbeschrijvingen en het opstellen van 
interne controleplannen per proces. Een van 
deze processen is het proces van de 
investeringen. De classificatie van de 
investeringsuitgaven en de exploitatielasten is 
meegenomen in het nieuwe interne 
controleplan. Voor de jaarrekeningcontrole 
2021 zijn wij voornemens om in nauw overleg 
met de accountant een integrale controle uit te 
voeren op de classificatie van de 
investeringsuitgaven. 
 

Interne controleplan 
en 
procesbeschrijving 
zijn afgerond. 
Integrale controle op 
investeringsuitgaven 
in Q4 2021 

5. Het periodiek 
actualiseren van 
beheerplannen is van 
belang ter onderbouwing 
van te treffen 
onderhoudsvoorzieningen 

Onze beleids- en beheerplannen zijn naar 
verwachting eind 2021/begin 2022 allemaal 
geactualiseerd en vastgesteld. De 
werkzaamheden om dit te bereiken worden nu 
uitgevoerd. Met het vaststellen van de 
geactualiseerde beheersplannen door het 

Q1 2022 

 
1 Bestand opgesteld t.b.v. de inventarisatie van de financiële stromen 
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Aanbevelingen Actiepunt Tijdpad 

college wordt conform de BBV een, met actuele 
beheersplannen onderbouwde, 
onderhoudsvoorziening gevormd in 
begrotingsjaar 2022 en opgenomen in de 
jaarrekening 2022. 
 

6. Evalueer de 
onderbouwingen voor de 
mutaties in de 
tariefsegalisatie-
voorzieningen. 

In de begroting 2022 is bij de tariefsbepaling 

van de rioolheffing en afvalstoffenheffing 

rekening gehouden met kwijtscheldingen, BTW, 

baggerkosten en straatreiniging. Dit conform de 

bepalingen in de financiële verordening en de 
afspraken in de strategische heroriëntatie. 
In Q2 2022 zullen wij de methodiek voor de 
bepaling van de overhead en de interne 

doorbelasting opnieuw beoordelen. In de 
jaarrekening 2022 worden de 
tariefsegalisatievoorzieningen volgens de 
methodiek die in Q2 2022 is bepaald 
weergegeven. 
 

Q2 2022 

7. Europese 
aanbestedingen: 
rechtmatigheidsfouten 
van in totaal € 3.782.000 
 

Dit onderwerp wordt onderstaand na deze 
tabellen in detail uitgewerkt. 
 

Niet gecontroleerde 
deel bedraagt 13% 
van de 
aanbesteding-
plichtige massa. 

8. Begroting na wijziging: 
huidige wijze van 
vastlegging biedt 
onvoldoende inzicht in 
juistheid 
begrotingsmutaties 
gedurende het boekjaar 

De eerder besproken problematiek over de 
classificatie van de investeringsuitgaven en de 
exploitatielasten speelt hier een rol. De 
accountant geeft aan dat dit probleem samen 
met onze medewerkers is geconstateerd. Het 
advies van de accountant is meegenomen in de 
geactualiseerde procesbeschrijving. Het interne 
controleplan van het eigen vermogen is ten 
tijde van het schrijven van deze bestuurlijke 
reactie nog onderhanden. Naar verwachting is 
deze half oktober afgerond.  
 

Q3 en Q4 2021 

9. Toerekening baten en 
lasten verdient aandacht 

Begin 2021 zijn wij gestart met het opnemen 
van het boekjaar, waarop de prestatie van de 
factuur betrekking heeft, in de omschrijving 
zoals opgenomen in de administratie. Als deze 
afwijkt van het lopende boekjaar, wordt in de 
omschrijving het jaar opgenomen waarop de 
prestatie dan wel betrekking heeft. Zo kunnen 
we in één oogopslag zien op welk jaar de 
factuur betrekking heeft en de baten en lasten 
correct toerekenen. 
 

N.v.t. 
verbeterpunten zijn 
begin 2021 
doorgevoerd 

10. Wet normering 
topinkomens (WNT) 

De accountant geeft het advies om in het 
vervolg, voordat de WNT-verantwoording voor 
controle wordt aangeboden, zichtbaar interne 
controle uit te laten voeren. D.d. 10 februari 
2021 is de Procesbeschrijving opgave en 
procescontrole Wet Normering 
Topinkomens (WNT) met daarin de interne 
controle stappen, aangeleverd bij de 
accountant. De hierin omschreven 

N.v.t. 
procesbeschrijving 
is begin 2021 
afgerond. 
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Aanbevelingen Actiepunt Tijdpad 

controlesystematiek gaan wij volgend 
controlejaar toepassen. 
 
De accountant geeft aan dat de WNT 
verantwoording over het kalenderjaar 2020  
uiterlijk 1 juli 2021 via internet op een algemeen 
toegankelijke wijze openbaar gemaakt moet 
zijn. Indien op grond van andere op 
verantwoordelijke van toepassing zijnde 
regelgeving of een besluit een later tijdstip 
waarop het financieel verslaggevingsdocument 
openbaar moet worden gemaakt geldt, is die 
latere datum de uiterlijke datum van 
openbaarmaking. De WNT-verantwoording is 
opgenomen in de jaarstukken en deze zijn 
(zoals gebruikelijk) openbaar gemaakt via de 
site van de gemeenteraad: Gemeenteraad 15 
juli 2021 17:00:00, Gemeente Woerden 

 

Tips 

Tip Actiepunt 

1. Uw grondexploitaties 
zijn geactualiseerd 

Tijdens de evaluatie van het jaarrekeningproces met de accountant 
zoals besproken onder punt 1 heeft de accountant complimenten 
gegeven over het proces van de GREXEN. De aandachtspunten zoals 
omschreven in het accountantsverslag nemen wij uiteraard mee tijdens 
onze (administratieve) werkzaamheden. 

2. Covid-19 in de 
jaarrekening 

De accountant geeft hier aan dat de gemeente inzicht geeft in de 
financiële ontwikkelingen als gevolg van corona en het advies is om de 
financiële gevolgen te blijven volgen. Uiteraard blijven wij als college 
de mogelijkheid geven om dit te blijven volgen. 
 

3. Voorziening zwembad De accountant geeft hier aan dat de jaarrekening van WoerdenSport 
Zwembaden tijdens het opstellen van de jaarrekening niet beschikbaar 
was. De cijfers in de jaarrekening zijn gebaseerd op de voorlopige nog 
niet gecontroleerde jaarcijfers. WoerdenSport kon geen gecontroleerde 
jaarrekening opleveren Er kan dus nog een verschil ontstaan als de 
jaarrekening WoerdenSport Zwembaden gecontroleerd is. Indien de 
cijfers nog niet bekend zijn is het gebruikelijk om de meest recente en 
betrouwbare cijfers, in dit geval de voorlopige cijfers, te gebruiken.  
 

4.  
Begrotingsrechtmatigheid 
op de programma’s is 
adequaat toegelicht in de 
jaarrekening; 
kredietoverschrijdingen 
werken door in ons 
oordeel 

De accountant geeft hier aan dat ze zich kunnen vinden in ons oordeel 
over de begrotingsrechtmatigheid. In het onderdeel 
“Begrotingsrechtmatigheid” heeft het college een analyse van de 
begrotingsafwijkingen opgenomen en komt zij tot de conclusie dat de 
afwijkingen niet door werken als rechtmatigheidsfout in ons oordeel. 
Wij hebben de analyse en toelichting die het college gegeven heeft 
gevalideerd en kunnen ons verenigen met haar standpunten. 
 

 

Onderstaand wordt de bestuurlijke reactie gegeven op enkele tips van de accountant die om meer 

detail informatie vragen. 

 

Onzekerheden sociaal domein 

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/15-juli/17:00
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/15-juli/17:00


   
 

5 
 

Vanuit het sociaal domein heeft een eigen interne controle plaatsgevonden op de Zorg in natura 

Jeugd en WMO. De accountant heeft hier een onzekerheid van € 630.000 toegekend. Uit onze eigen 

controlewerkzaamheden komt een onzekerheid van € 62.332.  

Voor de PGB’s heeft de accountant een onzekerheid van € 44.285 toegekend terwijl uit onze eigen 

interne controle werkzaamheden geen onzekerheid komt.  

Wij vinden het erg spijtig dat de accountant wegens efficiency oogpunt geen controlewerkzaamheden 

heeft uitgevoerd op deze financiële stromen. Voor ons is dit een gemiste kans, immers we hebben nu 

geen bevestiging dat de interne controlewerkzaamheden door de gemeente correct heeft 

plaatsgevonden en geen bevestiging dat de onzekerheden en fouten juist zijn bepaald door de 

gemeente. We hebben nu geen beeld of de controle informatie gebruikt kan worden in het verbeteren 

van de processen (primair en administratief). Dit had direct toegevoegde waarde kunnen hebben voor 

de dienstverlening naar WMO en Jeugd cliënten. D.d. 9 augustus hebben wij dit besproken met de 

accountant. Hierop heeft de accountant ons onderstaande tekst ter aanvulling op de bestuurlijke 

reactie gemaild. 

We begrepen dat jullie het gevoel hebben dat een lezer uit de tekst van ons rapport op zou kunnen 

maken dat jullie het sociaal domein “niet op orde hebben”. Dat is echter geenszins het signaal dat wij 

hebben willen afgeven. Binnen de gemeente Woerden en de gemeente Oudewater onderscheidt de 

interne beheersing zich op dit onderdeel juist positief. Dit hebben wij ook in eerdere gesprekken met 

college en de auditcommissie genoemd. 

Wij hebben op basis van de gesprekken die wij hebben gevoerd ook geen enkele aanwijzing dat het 

eigen onderzoek naar de pgb’s niet zou leiden tot voldoende zekerheid. Puur door noodzakelijke 

extra inspanningen op andere onderdelen van de gemeente hebben wij in het kader van 

prioriteitsstelling en rationeel-economische afwegingen niet meer hiernaar kunnen kijken. Wij wisten 

dat de onzekerheid die hierdoor bleef bestaan ook geen impact op ons oordeel bij de jaarrekening 

zou kunnen hebben. 

 

Europese aanbestedingen 

De accountant geeft hier aan dat de mogelijkheid bestaat dat sprake is van meer afwijkingen dan nu 

meegewogen. De accountant adviseert om samen met het college de komende periode, de 

bevindingen op basis van de interne controle uitkomsten en het actieplan van het college te 

bespreken. 

De accountant heeft bij de vorming van zijn oordeel alleen de posten gecontroleerd die wij als 

onrechtmatig hadden aangemerkt. De accountant is meegegaan met ons oordeel waarop wij 

concluderen dat onze controle systematiek adequaat is. 

Tijdens de interne controle is in de vorm van de spendanalyse 82% van de aanbesteding plichtige 

massa gecontroleerd. Hierbij zijn in totaal 132 steekproefposten bekeken. Van deze posten waren 17 

posten onrechtmatig. Het merendeel van de fouten zaten in de inhuurcontracten in de domeinen 

Openbare Ruimte en Ruimte, daarom hebben wij in overleg met de accountant een integrale controle 

uitgevoerd op de inhuurcontracten. Ook zijn alle contracten met een omvang van 950K integraal 

gecontroleerd. Het restrisico zit in de wel aanbesteding-plichtige contracten (exclusief 

inhuurcontracten) met een omvang kleiner dan 950K die niet in de controle zijn gevallen. Dit betreft 

een totaalbedrag van circa 10 miljoen euro op een totale massa van 113 miljoen van alle contracten 

2020. Het geringe percentage van 8% van de totale massa is dus niet gecontroleerd. 

De IAF en Control heeft aan de directie het dwingende advies gegeven de teammanagers op te 

dragen onrechtmatige contracten per direct stop te zetten. Ook zijn de onrechtmatige contracten 

onderwerp van gesprek tijdens de maandgesprekken die de business controllers hebben met de 

teammanagers. Veel contracten zijn al opgezegd. 

 


