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Burgemeester en wethouders Belastingen   Memo 

Aan : Gemeenteraad 

Van : College 
 

Datum 
 

: 7 december 2010 

Onderwerp : Managementletter 2010 
 

 
 
 
 
 
 
Geachte leden van de raad, 
 
In deze memo geeft het college een reactie op de bevindingen van onze accountant 
die opgenomen zijn in de Managementletter 2010. 
 
Aan de hand van de samenvatting op pagina 3 geven we per proces onze reactie. 
 
 

Nr. Paragraaf 
in 
rapport 

Omschrijving proces Reactie 

a 2.1 Opzet en uitvoering 
rechtmatigheidbeheer 

Aanbevelingen van de accountant om het 
geactualiseerde plan van aanpak 
rechtmatigheid 2010-2012 efficiënter uit 
te voeren zijn opgevolgd.  De werkwijze 
wordt vastgelegd in een proces- 
beschrijving. 

b 4.2 Opzet AO, interne 
beheersing 
(algemeen) 

In de lopende werkprocessen voor 
rechtmatigheidscontroles wordt rekening 
gehouden met gewijzigde wet en 
regelgeving en uibesteding van taken 
zoals milieu en belastingen. Wij zijn 
continu bezig met het maken en 
actualiseren van procesbeschrijvingen.   

c 4.5 Planning en 
Controlcyclus 

In de notitie post onvoorzien (BenW besluit 
16-11-2010 t.k.n. gestuurd aan de raad) 
staat beschreven hoe in het vervolg om te 
gaan met de post onvoorzien en de nieuwe 
wijze van resultaatverwerking. 

d 6 Automatisering, ICT Geen opmerkingen 

e 6.2 Treasurymanagement 
en 
betalingsorganisatie 

Geen opmerkingen 

f - Risicobeheersing, 
juridische kwaliteit, 
M&O 

Geen opmerkingen 
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g 4.4 Inkopen, 

aanbesteden, 
contractmanagement 

De voorbereidingen voor het digitaal 
verwerken van facturen worden in 2011 
gestart. 

h - Personeel, salarissen Geen opmerkingen 

i 2.4-11, 
4.2 

Onroerend zaak 
belasting 

Met Cocensus zijn afspraken gemaakt over 
het tijdig aanleveren van gegevens voor de 
jaarrekening. 

j 2.5 Bouwleges De stamgegevens in het geautomatiseerde 
systeem worden gecontroleerd met de 
legesverordening 2011 (raad 16 december 
2010) 

k - Verstrekte subsidies Geen opmerkingen 

l 4.2,4.6 Uitkeringen (Wwb, 
WMO) in relatie met 
informatievoorziening 
door de ISD 
Bollenstreek 

Zie onderstaande toelichting op de 
behandeling van de programmarekening 
2011. 

m 4.3 Krediet en 
budgetbeheersing 

Geen opmerkingen 

n 3 Administratievoering, 
analyse 
tussenrekeningen 

De voorbereidingen om de 
meerjarenbegroting in te voeren in het 
financieel pakket zijn gestart.  

 
 
 

Toelichting behandeling programmarekening 2010 
De behandeling staat momenteel gepland op 26 mei 2011. De stukken moeten 
uiterlijk op 29 maart 2011 in het college worden behandeld om deze termijn te halen. 
Onze accountant start op 21 maart 2011 de controle van de programmarekening 
2010.  
De ISD  heeft een planning gemaakt over de aanlevering van de relevante informatie 
voor de deelnemende gemeenten. Hierbij zijn de volgende data genoemd: 

15 februari 2011, aanlevering SISA-gegevens, 
14 maart 2011, start accountantscontrole. 

Na de accountantscontrole worden de voorlopige cijfers aan de gemeenten ter 
beschikking gesteld. 
 
Het verslag van bevindingen van de accountant van de ISD is bij aanvang van de 
controle programmarekening 2010 (op 21 maart 2011) nog niet voorhanden. Dit 
betekent dat onze accountant controleert met de voorlopige cijfers van de ISD als 
basis. Het is niet reëel om van de ISD te verwachten dat zij op 1 maart de 
definitieve cijfers van hun jaarrekening presenteert aan de gemeenten. 
 
 
 
Volgens voorstel door burgemeester en wethouders besloten op 7 december 2010. 
 
ing. G.P. van Lierop  drs. A. Mans 
secretaris burgemeester 

 


