
   
 

1 
 

 

 

 

Bestuurlijke reactie op het accountantsverslag 2021 

Team: Strategie, Control en Financiën  

Opgesteld door: Sofie Mani 

d.d. 18 september 2022 

 

Inleiding: 

De raad heeft de accountant (PSA) opdracht gegeven om de jaarrekening 2021 te controleren. Deze 

controle is op 6 juli 2022 met een goedkeurende controleverklaring voor de getrouwheid en voor het 

aspect rechtmatigheid een verklaring met beperking afgegeven. De problemen zitten met name in de 

overschrijdingen van investeringskredieten en de afwijkingen van de Europese aanbestedingsregels.  

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 

die zijn impact kunnen hebben op de komende 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 

 

 

Continueren 

Aanbeveling Opmerking accountant 

Onzekerheden sociaal domein Uw gemeente heeft passende maatregelen getroffen om de 
onzekerheden voor de pgb’s, voor zowel Wmo als Jeugd weg te 
nemen. Op basis hiervan achten wij de rechtmatige besteding 
van de Wmo-pgb’s en de Jeugd-pgb’s daarom voldoende zeker. 
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Aanbevelingen waarop actiepunten zijn vereist: 

Aanbeveling Advies accountant Actiepunt Tijdpad 

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

Voor 2022 en verder 
is naar onze mening 
van belang om het 
eigenaarschap van 
de jaarstukken te 
beleggen bij één 
functionaris. 

De accountant gaat een 
evaluatie inplannen. 
 
De interne evaluatie heeft 
d.d. 13-7 plaatsgevonden. 
De actiepuntenlijst 
voortvloeiend uit dit overleg 
zal elk overleg van team 
jaarrekening worden 
besproken en 
geactualiseerd. 
 
In de pijler beleid van het 
team SFC zijn twee 
medewerkers 
verantwoordelijk voor de 
coördinatie van de P&C-
cyclus waar de het 
jaarrekeningtraject ook 
onder valt. Een medewerker 
is eindverantwoordelijk voor 
de gemeente Oudewater en 
de andere voor de 
gemeente Woerden. Dit 
heeft als voordeel dat bij 
uitval een collega paraat 
staat om het over te nemen. 

Q4 2022 

Bestemmingsreserves ter 
dekking van kapitaallasten 

Wij adviseren u om 
het instellingsbesluit 
in 2022 te nemen, 
zodat duidelijkheid 
bestaat over de 
mutaties in deze 
reserves. 

Doelstelling is om hierover 
in 2022 nog een besluit te 
nemen. 

31-12-2022 

Afrekening Ferm Werk Wij vinden het van 
groot belang dat u in 
2022 nadere 
afspraken maakt met 
Ferm Werk over de 
wijze, diepgang en 
tijdigheid van 
oplevering van 
documentatie en de 
mate waarin 
accountantscontrole 
nodig is op deze 
oplevering 

We zijn hierover reeds met 
Ferm Werk in gesprek. Om 
de juistheid en volledigheid 
aan te kunnen tonen is 
Ferm Werk gevraagd de 
eindafrekening op te nemen 
in de jaarrekening van Ferm 
Werk. De tijdplanning is 
hierbij ook onderwerp van 
gesprek.  

 

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

Wij adviseren u 
daarom om bij elk 
raadsvoorstel waarin 
een 
begrotingswijziging 
(financieel) is 
opgenomen een 
financiële bijlage toe 
te voegen met daarbij 
de financiële 

Het vierogen-principe is 
reeds onderdeel gemaakt 
van het proces van 
begrotings-wijzigingen. 
 
Financiële gevolgen zijn 
reeds onderdeel van het 
raadsvoorstel. Wij zullen 
hiervoor nog een uniform 
format voor de 

30-06-2023 
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Aanbeveling Advies accountant Actiepunt Tijdpad 

consequentie van het 
voorstel op de gehele 
begroting per 
programma. 
Vervolgens adviseren 
wij u om in het proces 
een vierogen-principe 
te creëren. Tot slot 
geven wij u in 
overweging om 
tevens in het interne 
controleplan een 
interne controle op de 
juistheid van 
begrotingswijzigingen 
op te laten nemen. 

begrotingswijziging 
ontwikkelen. 
 

Verplichte rapportering door 
accountants over fraude en 
continuïteit in de 
controleverklaring 

Wij adviseren u 
nadrukkelijker dan 
dat dit in het verleden 
het geval was, stil te 
staan bij mogelijk 
fraude- en 
continuïteitsrisico’s 
en daarover ook te 
(laten) rapporteren in 
uw P&C-documenten. 

Wij zullen dit onderwerp 
opnemen in de tertiaal-
gesprekken en opnemen in 
de paragraaf 
weerstandsvermogen bij de 
begroting en de 
jaarrekening 

Vanaf Q3 
2022 

 

Tips 

Aanbeveling Tip accountant Actiepunt 

Ontsluiting kassengebied 
Harmelerwaard 

Wij adviseren u inzicht te 
verkrijgen in de 
subsidierechten en 
regelmatig vast te stellen 
of als gevolg van 
gewijzigde planvorming 
en realisatie van baten, of 
het actief juist 
gewaardeerd is. 

Vanaf Q2 2022 wordt er een 3-
maandelijks overleg ingepland met 
betrokkenen om (financiële) 
voortgang te bespreken om daarbij 
inzicht te verkrijgen in de 
subsidierechten. 

Foutieve boekingen kosten en 
investeringen zijn gecorrigeerd 

Wij adviseren u alert te 
blijven op de juiste 
verantwoording van de 
kosten. Naar onze mening 
moet dit vooral in het 
proces geborgd worden 

Aangezien wij nog niet voldoende 
kunnen steunen op de processen 
blijft dit een onderdeel van de 
periodieke interne controles zoals 
uitgevoerd door de administratie. 

Uw grondexploitaties zijn 
geactualiseerd 

Wij adviseren u de 
lopende exploitaties te 
blijven volgen, omdat de 
impact van de huidige 
ontwikkelingen in 
aannemersmarkt van 
invloed kunnen zijn op te 
maken keuzes. 

De accountant vraagt om de 
lopende exploitaties te blijven 
volgen. Dit zullen wij blijven 
continueren. 
 
Er wordt ernaar gestreefd om de 
accountant vroegtijdig te betrekken 
bij vraagstukken om 
correcties/onrechtmatigheden 
achteraf te voorkomen. 

Voorziening exploitatietekort 
zwembad bevat enkele 
onzekerheden 

Wij adviseren u om ook 
tussentijds meer 
financieel toezicht te 

Er is regelmatig tussentijds 
afstemming tussen betrokken 
partijen. Ook wordt het college 
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Aanbeveling Tip accountant Actiepunt 

houden op het zwembad 
gegeven de garantstelling 
en de risico’s die daarmee 
verbonden zijn voor u 

geïnformeerd via 
themabijeenkomsten in het college. 
Echter hebben wij ervoor gekozen 
uit te gaan van formele 
besluitvorming. Voor de 
jaarrekening hebben we ons dus 
gebaseerd op de bedragen die in 
formele documenten zijn 
opgenomen. 

Baten 2021 ten onrechte niet in 
2021 opgenomen 

Wij adviseren u alert te 
blijven op de juiste 
verantwoording van de 
kosten. Naar onze mening 
moet dit vooral in het 
proces geborgd worden, 

Er is extra aandacht om de juiste 
baten in het juiste jaar op te nemen 
door middel van maandcontroles 
die worden uitgevoerd en een 
nieuw transitoria proces die wordt 
gemaakt. 

Europese aanbestedingen: 
rechtmatigheidsfouten van in 
totaal € 1.335.000 
 
 

Wij adviseren u te 
bewaken dat de getroffen 
verbetermatregelen ook 
de komende tijd blijven 
werken, en daarmee de 
rechtmatigheidsfout in 
2022 verder naar 
beneden te brengen 

Om de Europese aanbestedingen 
adequaat te kunnen monitoren is 
het dashboard verbeterd. Nu zijn 
continu alle correcte gegevens voor 
de spendanalyse aanwezig. 
Vooralsnog wordt de spendanalyse 
in de vorm van een integrale 
controle twee keer per jaar 
uitgevoerd waarna de uitkomsten 
besproken worden met de 
teammanagers. 

Invoering 
rechtmatigheidsverantwoording 

Wij adviseren u overigens 
om (voor zover u dit nog 
niet heeft gedaan) kennis 
te nemen van de 
Kadernota rechtmatigheid 
2022.  

De impact van de kadernota 
rechtmatigheid 2023 is d.d. 4 juli 
2022 besproken met de 
accountant. 

 


