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Vraag / mededeling: 
Wat is de status van de voortgang van de bevindingen van de accountant?   
 
 

 
Antwoord: 
 
Onderstaand wordt de status weergegeven van de opvolging van de audit bevindingen.  Over het 
algemeen zien wij dat de urgentie om de bevindingen op te pakken groot is. Echter belemmeren de 
gevolgen van corona de uitvoering van enkele actiepunten. De ontwikkelingen rondom het team 
Financiën en de vorming van het team Strategie, financiën en control vragen ook om een herijking van 
de voorgenomen uitvoering van de actiepunten. 
 
Voortgang punten accountant  
 
ML 2019: Invoering rechtmatigheidsverklaring en interne control in de eerste lijn. 
Zoals eerder aangegeven heeft de raad december 2019 groen licht gegeven voor het project "In 
Control" die onderdeel is van de tweede lichting van de bestuursopdracht. Kernwoorden in dit project 
zijn rechtmatigheid, risicobeheersing, informatieveiligheid en gegevensbescherming. Een van de 
resultaten van dit project is dat de inrichting van de processen voldoet aan financiële wet- en 
regelgeving en aan (overige) eisen m.b.t. rechtmatigheid. 
 
In het kader van dit traject wordt op dit moment de GRC-tool van Pepperflow geïmplementeerd. Met 
Pepperflow kan straks het hele proces van Interne Controle worden opgesteld, uitgevoerd en brengt 
automatisch de status van de maatregelen in kaart. Vanuit de VIC kan dan, met Pepperflow, een 
review worden uitgevoerd op de adequate uitvoering van de interne beheersingsmaatregelen 
waaronder de interne controle. 
 
Ook is een VIC plan opgesteld voor de uitvoering van de verbijzonderde interne controle. De 
uitvoering van het VIC-plan is reeds gestart. 
 
Vanuit de gesprekken die in het kader van de VIC-controles Q3 (opzet en bestaan van de 
procesbeschrijvingen) worden gevoerd met proceseigenaren en verantwoordelijke voor de uitvoering 
van het proces blijkt dat het besef voor de noodzaak van de kwaliteitstoetsen/interne controle 
waaronder rechtmatigheid groot is. Het is nog zoekende in welke vorm deze het beste kunnen worden 
uitgevoerd en op welke wijze deze worden vastgelegd. Hierbij gaat Pepperflow ondersteunen. Vanuit 
de VIC wordt actief meegedacht in dit proces en wordt gewaarborgd dat dit minimaal wordt voldaan 



aan de rechtmatigheidseisen. 
 
Vooralsnog liggen deze activiteiten op schema om over 2021 te kunnen komen tot een 
rechtmatigheidsverantwoording.  
In november 2020 komt er vanuit de VNG een handreiking om te komen tot de 
rechtmatigheidsverantwoording. Deze handreiking wordt gebruikt voor een heroverweging van de 
planning. 
 
Follow-up van de bevindingen uit de interne en externe controle monitoren 
De kernboodschappen uit de interim controle worden adequaat opgepakt. Ze zijn onderdeel van de 
domein overleggen en worden opgenomen in de directie rapportage. Door de drukte rondom de 
corona en de strategische heroriëntatie is de directierapportage de laatste paar maanden niet 
uitgebracht. Deze wordt nu weer opgesteld. Parallel aan dit traject wordt de input van de domein 
overleggen en directierapportage gebruikt om de auditcommissie te informeren. 
 
Ook de bevindingen uit rapportages met hun actiepunten kunnen straks worden opgenomen in en 
gevolg worden met Pepperflow. Ook dit gaat helpen aan het monitoren van de bevindingen uit de 
interne en externe controle. 
Uit deze rapportage blijkt ook dat enkele bevindingen zijn afgesloten. Hierop is voor Q1 2021 een 
follow-up onderzoek in de planning opgenomen door audit.  
 
 
ML 2019: Uitvoeren frauderisicoanalyse en verbinden met VIC 
Recent (juli 2020) is de risicomatrix geactualiseerd. Een risicomodule is een onderdeel van het 
hiervoor beschreven Pepperflow. Het is de planning om in het vierde kwartaal 2020 risicomanagement 
te gaan inrichten in Pepperflow, voor Woerden en Oudewater inclusief de frauderisico's. De 
proceseigenaren worden met behulp van Pepperflow meegenomen in het frauderisicoanalyse proces. 
Met het opnemen van de risico’s in Pepperflow wordt automatisch de verbinding met de VIC gelegd. 
 
De activiteiten liggen op schema zoals opgenomen in de bestuurlijke reactie bij de ML. 
 
ML 2019: Verplichtingen-administratie 
In de ML 2019 is het advies opgenomen om verder te onderzoeken op welke wijze u gemeente breed 
een verplichtingenadministratie kunt implementeren en welke maatregelen er nodig zijn om de 
volledigheid hiervan te waarborgen. Een integrale verplichtingenadministratie draagt bij aan het 
waarborgen van de volledigheid van de lasten. 
 
In de bestuurlijke reactie hierop staat opgenomen dat na de zomer een onderzoek gestart zal worden 
naar het al dan niet gemeente breed gebruikmaken van de verplichtingenadministratie. In het 4e 
kwartaal zal worden besloten of dit wordt ingevoerd.  
 
In Q4 2020 is een gezamenlijk overleg ingepland met de afdelingen financiën en inkoop om de 
mogelijkheden van een al bestaande inkoopmodule waarin een verplichtingenadministratie is 
opgenomen toe te passen. De eerste indruk is dat de budgethouders, financiën en inkoop i.h.k.v. de 
aanbestedingen hier profijt van kunnen hebben. 
 
ML 2019: Beleid prestatielevering 
Het advies van de accountant was om te onderzoeken of het zinvol is om documentatie met 
betrekking tot de prestatielevering bij de factuur op te nemen in Key2. Daarmee wordt de (zichtbare) 
interne controle op de rechtmatigheid van de uiteindelijke betaling versterkt. 
 
Voor het jaar 2020 is ervoor gekozen om de huidige aanpak te continueren. Dit houdt in dat we voor 
een aantal door de accountant geselecteerde facturen achteraf de prestatieverklaring zullen 
aanleveren. Om het risico op onrechtmatige betalingen te mitigeren blijft sprake van functiescheiding 
tussen coderen/prestatie verklaren van de factuur en het goedkeuren van de factuur. We doen 
daarnaast per kwartaal nog een intern onderzoek naar dubbele betalingen. 
 
In Q4 2020 wordt het beleid rondom prestatielevering opgesteld waarin in overweging wordt genomen 
om de documentatie op te nemen in Key2. Middels cursussen voor budgethouders wordt 
gewaarborgd dat ieder overeenkomstig het beleid kan werken vanaf 2021. 
 
ML 2019: Rechtmatigheid aanbestedingen 
In het accountantsverslag 2019 is opgenomen dat de afwijkingen in de EU-aanbestedingen 



doorwerken in het rechtmatigheidsoordeel.  
 
Het advies is, om het risico op fouten te beperken in 2020 en verder, per direct de volgende adviezen 
op te volgen: 
1. Bewustwording in de gehele organisatie verder verbeteren en de kennis van de Europese 

aanbestedingsregels verderverdiepen (bij inkoop en concerncontrol) en verder verbreden bij alle 
budgethouders. 

2. Ga door met het laten onderbouwen van juridisch ingewikkelde opdrachten, bijvoorbeeld aan de 
hand van jurisprudentie. 

3. Stel vast of doorlopende contracten met vaste leveranciers nog voldoen aan de Europese 
aanbestedingsregels. 

4. Zorg ervoor dat de aanbestedingsdossiers op orde zijn. In de breedte is dat nu nog ondermaats 
en komt het te vaak voor dat één of meerdere cruciale documenten (waaronder het bestek, de 
opdrachtcalculatie, startformulieren, ontvangen offertes, gunningsbrieven en afgesloten 
overeenkomsten ontbraken.  

5. In de foutenevaluatie 2019 is voor aantal contracten de fout bepaald op basis van een inschatting 
van de teamleiders die verantwoordelijk zijn voor het onderliggende contract. Deze inschatting is 
gemaakt door de kosten te bepalen voor de verwachte resterende looptijd van de onderliggende 
contracten. Daarbij is uitgegaan van een termijn waarop uiterlijk de aanbesteding van de levering 
of dienst uiterlijk gedaan moet worden, om in de toekomst niet wederom met een afwijking 
geconfronteerd te worden. Het is van groot belang dat deze termijnen gerealiseerd worden. Voor 
sommige contracten ligt deze termijn al op 1 januari 2021. Het advies is om de voortgang van 
deze aanbestedingen nadrukkelijk te volgen. 

 
Naar aanleiding van deze bevinding heeft inkoop de volgende maatregelen ingesteld. 

1. Vanuit inkoop is een proces/ plan opgesteld om o.a. te borgen dat de juiste 
aanbestedingstraject wordt gevolgd. Het plan is op 1 oktober gedeeld met PSA en zal in 
oktober  worden ingebracht in de directie ter goedkeuring. In dit plan is opgenomen dat inkoop 
een actievere rol aan de voorkant van het inkoop proces krijgt.  

 
2. Het startdocument wordt een verplicht formulier. Alle startdocumenten moeten langs inkoop 

die deze zal beoordelen. Hierbij wordt gekeken of de raming waarop de keuze voor het 
aanbestedingstraject is gebaseerd op de juiste wijze is bepaald. Ook wordt gelet op de 
archivering van het startdocument. Op basis van deze maatregel kan inkoop invulling blijven 
geven aan advies 2. 

 
3. Contracten mogen alleen worden verlengd na advies van inkoop. 

 
4. Elk kwartaal wordt een lijst gedraaid uit het dashboard van inkoop met alle crediteuren met de 

gefactureerde bedragen per team. De crediteuren die meer dan 50.000 hebben gefactureerd 
worden besproken met de teammanagers. Ook wordt gevraagd of er eventuele 
aanbestedingen zijn gepland. De uitkomsten van deze besprekingen wordt vastgelegd. 
Hiermee wordt een integrale controle uitgevoerd op het voldoen aan de Europese 
aanbestedingsregels. Van al deze contracten wordt gecontroleerd of alle contractstukken zijn 
opgenomen in het archief. Met het bespreken van de contracten met de teammanagers wordt 
opvolging gegeven aan advies 1. Alle contracten worden doorlopen waarmee wordt voldaan 
aan advies 3, 4 en 5. 
 

Onderdeel van de VIC Q4 2020 is het beoordelen van de vastleggingen van de integrale controle door 
inkoop zoals genoemd bij onderdeel 4. In onderdeel vier komen alle maatregelen tezamen.  
 
ML 2019: IT-omgeving 
In de ML is opgenomen dat u nog niet beschikt over een rapportage van een IT-auditor waarmee 
aangetoond kan worden dat uw geautomatiseerde gegevensverwerking voldoet aan de eraan te 
stellen eisen in het kader van de interne en externe controle.  
 
Het onderzoek naar opzet en bestaan van de controles in de IT-systemen (ISAE 3402 type 1) is 
gestart in juni 2020 (1 maand vertraging door corona) en is afgerond. In Q4 zal er een afspraak met 
de accountant worden gemaakt over de scope van het onderzoek naar werking (ISAE 3402 type 2). 
 
Voor boekjaar 2020 houdt dat in dat de accountantscontrole nog gegevensgericht zal worden 
uitgevoerd. Over 2021 kan vanuit de VIC en de accountantscontrole de overstap worden gemaakt 



naar een systeemgerichte controle.  Deze systeemgerichte controle bespaard tijd en geeft de 
organisatie een kwaliteitsimpuls omdat deze direct ingaat op de kwalitatieve uitvoering van de interne 
beheersmaatregelen. 
 
ML 2019: Subsidieregister 
In de management letter heeft de accountant het advies gegeven om te inventariseren welke 
mogelijkheden er bestaan om uw proces omtrent het monitoren van en het acteren op het niet 
(volledig) nakomen van subsidieverplichtingen op deze wijze aan te passen, waarbij periodiek wordt 
gemonitord of er geacteerd dient te worden op een subsidierelatie.   
 
Eind december 2019 is de opdracht voor een nieuw zaaksysteem gegund aan Decos. Onderzoek 
heeft uitgewezen dat implementatie van het subsidiepakket in Decos mogelijk is. In samenwerking 
met een consultant van Decos wordt gewerkt aan de inrichting van het subsidiepakket in Decos. Er 
zijn een drietal sessies geweest wat heeft geleid tot een conceptversie. Het doel is om bij livegang op 
1/12 het proces naar wens te hebben ingericht. Vanaf dat moment zal het team ook gaan werken 
binnen Decos voor de afhandeling van subsidieaanvragen. 
 
ML 2019: Actualiseren Nota Grondbeleid 
Er wordt gewerkt overeenkomstig de BBV-voorschriften. De conceptversie van de geactualiseerde 
Nota Grondbeleid is gereed.  
 
ML 2019: Vorderingen uit hoofde van bijstandverlening 
Naar aanleiding van de opmerking van de accountant 2018 is over de wijze van vastleggen van de 
vorderingen cliënten bijstand Ferm Werk contact opgenomen met de andere gemeenten. Hierbij is 
vastgesteld dat de andere aangesloten gemeenten aangesloten bij Ferm Werk de vorderingen niet 
presenteren en waarderen op de balans en na overleg met hun accountant niet voornemens zijn dit 
aan te passen. Indien wij ingaan op het verzoek van de accountant wijken wij af van de systematiek 
die de andere gemeenten toepassen. 
 
Wij zullen voor deze casus de commissie BBV consulteren.  
 
ML 2019: Volledigheid registratie inkomende subsidies 
Het advies van de accountant is om tussentijds de projecten te beoordelen en een zichtbare interne 
controle uit te laten voeren op de subsidiabele kosten. Dit kunt u doen door per project een 
controlelijst op te stellen en de belangrijkste controlepunten te benoemen en te documenteren. 
Daarnaast adviseren wij u om projectadministraties op de subsidietoekenningen aan te laten sluiten 
en te sturen op de subsidievoorwaarden. 
 
Twee keer per jaar checkt de subsidiecoördinator het subsidieregister van de provincie (en indien 
aanwezig ook andere registers) en koppelt zijn bevindingen terug aan de interne opdrachtgever. 
 
Tijdens het verloop van het project informeert de subsidiecoördinator periodiek bij de 
beleidsmedewerker/projectleider hoe het traject verloopt en of er aandachtspunten zijn t.a.v. de 
subsidie(verantwoording). 
 
De subsidiecoördinator gaat: 
- Elke zes maanden een uitvraag doen naar de gemaakte kosten in geval van verantwoordingen waar 
gemaakte kosten moeten worden opgevoerd. 
- Elke zes maanden een uitvraag doen naar de gemaakte kosten in geval van verantwoordingen waar 
een controleverklaring moet worden overgelegd. 
En zal beoordelen of deze voldoen aan de subsidievoorwaarden. 
 
De nieuwe beheersmaatregelen zullen worden beoordeelt op hun werking tijdens de uitvoering van de 
VIC-werkzaamheden in Q1 2021 over de uitvoering van de beheersmaatregelen in Q4 2020. 
 
ML 2019: Beheerplannen tbv onderhoudsvoorziening 
De accountant heeft in het accountantsverslag bij de jaarrekening 2018 geadviseerd om 
beheerplannen op te stellen c.q. te actualiseren die voldoen aan de vereisten van het BBV. Op basis 
van deze beheerplannen dienen (op basis van artikel 44 lid 1c van het BBV ) de 
bestemmingsreserves die gevormd zijn, dan omgezet te worden ineen voorziening(gemeentelijk 
vastgoed). Voor de overige kapitaalgoederen kunt u op basis van de beheerplannen vaststellen of het 
wenselijk is ook een voorziening te treffen. Daarmee wordt een gelijkmatige verdeling van lasten over 
de komende begrotingsjaren gerealiseerd en worden jaarlijkse (mogelijke) schommelingen in het 



resultaat opgevangen. 
 
In het accountantsverslag 2019 constateert de accountant dat de gemeente hieraan nog geen 
opvolging heeft gegeven. Het advies is hier prioriteit aan te geven.  
 
De urgentie voor de beheerplannen is bij het team Realisatie en Beheer duidelijk. Echter zijn 
momenteel nog onvoldoende zekerheden over de toekomst om te komen tot een bruikbaar 
beheerplan. Op dit moment wordt gewerkt aan een plan van aanpak om ondanks de onzekerheden 
toch te kunnen komen tot een onderhoudsvoorziening. Hierbij wordt per onderdeel gekeken wat de 
mogelijkheden zijn om te komen tot een beheerplan en daarmee een voorziening, welke informatie 
hiervoor nog benodigd is en wanneer deze informatie beschikbaar komt. 
 
Accountantsverslag 2019: Voorziening pensioenverplichtingen wethouders geactualiseerd (nieuw) 
De gemeente heeft een voorziening getroffen om de pensioenen van (gewezen en niet gewezen) 
wethouders uit te kunnen voldoen. Het betreft hier bedragen voor wethouders van wie de pensioenen 
reeds ingegaan zijn en voor wethouders die voor het pensioen nog in de opbouwfase zitten. Conform 
wettelijke vrijstellingen vormt uw gemeente (in continuïteit) geen voorziening voor 
pensioenverplichtingen van wethouders die reeds voor 2013 met pensioen zijn gegaan. Voor de 
verplichtingen waarvoor wel een voorziening wordt gevormd wordt door uw gemeente op basis van 
actuariële berekening jaarlijks vastgesteld wat de omvang van de voorziening ultimo verslagjaar moet 
zijn. De rekenrente is in 2019 gedaald van circa 1,6% naar 0,29%. Met de Raadsinformatiebrief van 
28 april 2020 (kenmerk 20R.00422) bent u geïnformeerd over de noodzaak om een extra verwachte 
storting in de voorziening van circa € 2,2 miljoen om deze op het vereiste peil te brengen. Daarvan 
had een bedrag van circa € 1,9 miljoen betrekking op de hiervoor beschreven factoren. Bij de controle 
van de jaarrekening is op basis van geactualiseerde gegevens gebleken dat de extra dotatie voor dit 
deel circa € 100.000 lager uit zou kunnen vallen. Hiermee is in de uiteindelijke hoogte van de 
voorziening rekening gehouden.   
 
Een tweede ontwikkeling die zich tijdens het controleren van de jaarrekening voordeed, was dat u van 
een andere gemeente in mei 2020 een bijdrage van€ 610.000 ontving in verband met de overdracht 
van de pensioenverplichting van deze gemeente naar uw gemeente. Deze waardeoverdracht was 
reeds gewaardeerd in de omvang van de voorzienig in uw jaarrekening. Er was echter nog geen 
rekening gehouden met de bijdrage van de andere gemeente. Deze –niet door u verwachte –bijdrage 
is daarom als bate geboekt in 2019.  
Het advies is  om te onderzoeken of er mogelijk nog meer bijdragen van andere gemeenten te 
verwachten zouden (moeten) zijn uit hoofde van waardeoverdrachten uit het verleden. 
 
Vanuit Financiën werd het wethouders pensioen al beoordeeld op volledigheid en juistheid van de 
aanwezige wethouders. Bij deze controle wordt voortaan ook gekeken of wethouders zijn overgestapt 
naar een andere gemeente.  
 
Ook wordt voortaan de berekening uitgevoerd op basis van de rekenrente geldend per 31 december.  
Volledigheidshalve zijn de aspecten die worden meegenomen: 
- Inschatting van de competenties van de actuaris; 
- Juistheid van de rekenrentes die zijn gebruikt; 
- Juistheid van de opgenomen wethouders; 
- Volledigheid van de opgenomen wethouders   
Bovenstaande wordt als zodanig opgenomen in de position paper waarin de richtlijnen voor het 
opstellen van de voorziening zijn opgesteld. 
 
Accountantsverslag 2019: Bewaak de toerekening van investeringsfacturen aan het juiste verslagjaar 
(nieuw) 
Het advies van de accountant is om scherper toe te zien op de juiste toerekening van de facturen. 
Daarbij kan het behulpzaam zijn om afspraken te maken met leveranciers dat er ultimo 2020 wordt 
afgerekend en/of dat op facturen duidelijker aan wordt gegeven op welk boekjaar de op de factuur 
opgenomen bedragen betrekking hebben. 
 
In de budgethouders cursus zal aandacht worden geschonken aan de boekingen in het juiste boekjaar 
en dat bijvoorbeeld abonnementen over meerdere jaren moeten worden verantwoord. Ook wordt het 
boeken in het juiste boekjaar wordt ondervangen in de voortgezette controle en zal bij de invoer van 
de facturen hier een extra check op worden uitgevoerd. 
 
Accountantsverslag 2019: Actualiseer uw M&O-beleid (nieuw) 



In de kadernota rechtmatigheid (commissie BBV) doet de commissie BBV de aanbeveling om een 
overkoepelend beleidsstuk voor misbruik en oneigenlijk gebruik (M&O) op te stellen. Deze bevat naast 
de filosofie, algemene uitgangspunten en risicoanalyse ook maatregelen ter voorkoming en afdoening. 
Wanneer de accountant vaststelt dat het M&O-beleid (op onderdelen) niet actueel is en/of vaststelt dat 
de er geen M&O-beleid bestaat of het M&O-beleid feitelijk niet wordt nageleefd, rapporteert de 
accountant dat in het verslag van bevindingen. Dit weegt niet mee naar het oordeel van de accountant 
over de financiële rechtmatigheid. 
 
Binnen uw gemeente is een dergelijk beleid niet in integrale vorm aanwezig. Wij adviseren u te 
onderzoeken of, mede als gevolg van het toegenomen beroep op uw gemeente vanuit uw burgers en 
andere belanghebbenden als gevolg van de corona-crisis, het wenselijk is om uw M&O-beleid te 
actualiseren. 
 
In Q1 2021  zal worden onderzocht of het wenselijk is om het M&O-beleid te actualiseren en in 
integrale vorm op te stellen.  
 
Onderzoek onvolkomenheid kosten jeugdzorg in begroting 2019-2022 
Onderzoek juiste en tijdige verwerking van raadbesluiten in de begroting 
De openstaande bevinding betreft dat de rol van de budgethouder in relatie tot de financieel 
consulent, domeincontroler en portefeuillehouder voor de organisatie niet helder is. Het gevolg hiervan 
is geen goede afstemming tussen rollen in het begrotingsproces 
De teammanagers zijn primair verantwoordelijk voor hun budgetten. Met de aankomende 
veranderingen bij financiën en de vorming van het team Strategie, financiën en control zal ook worden 
gekeken naar de rolinvulling van de functie controller/financiële consulent.   
 
Het college vindt het financieel bewustzijn in de organisatie belangrijk. Het gaat dan vooral over het 
bewustzijn of uitgaven echt nodig zijn en het snel melden van tegenvallers of meevallers. Dat is een 
samenspel tussen lijnorganisatie en de financiële ondersteuning vanuit financiën en control. De 
verantwoordelijkheid voor het melden van financiële afwijkingen ligt als eerste bij de teammanagers. 
Het besluit of een tegenvaller wellicht opgevangen kan worden binnen het betreffende programma, 
zonder de uitvoering van het programma in gevaar te brengen, ligt als eerste bij het college. Indien dit 
niet mogelijk is dan is een besluit van de raad vereist zoals in de financiële verordening is vastgelegd. 
Om hier tussentijds beter op te kunnen sturen en om dit beter te faciliteren zal er weer maandelijks 
een budgetgesprek met de teammanagers gehouden worden. Uitkomsten van de budgetgesprekken 
worden maandelijks in de verschillende overleggen met de portefeuillehouders besproken en met de 
directie gedeeld. De uitkomsten worden door team Financiën per taakveld en per programma 
vastgelegd. Deze vastlegging dient als basis voor de voorjaarsnota en de najaarsnota. Tot nu toe 
verliep dit proces via de periodieke overleggen per domein.  
 
In Q2 2021 zal na de vorming van het team SFC een follow up audit worden uitgevoerd op de juiste 
opvolging van de bevindingen uit het rapport.  
 
 

 


