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Vertrouwelijk
Aan het college van Burgemeesters en wethouders van de
Gemeente Hillegom

Postbus 23
2180 AA Hillegom

Amsterdam, 1 december 2016

Geacht College,

Als onderdeel van de controle van de jaarrekening 2016 van
Gemeente Hillegom hebben wij de administratieve organisatie en
de daarin opgenomen maatregelen van interne beheersing
beoordeeld.

De opzet, het bestaan en de werking van de interne beheersings-
maatregelen van de belangrijkste bedrijfsprocessen in uw
gemeente zijn kritisch beoordeeld en getoetst, zodat we een
oordeel kunnen geven over de betrouwbaarheid van de interne
informatievoorziening en de jaarrekening.

Onze bevindingen zijn gebaseerd op de normale werkzaamheden in
het kader van de controle van de jaarrekening. Wij wijzen u er dan
ook op dat deze brief niet alle eventuele onvolkomenheden in uw
onderneming weergeeft die bij een uitgebreid en hierop specifiek
gericht onderzoek naar voren zouden kunnen komen.

Wij hebben tevens de administratieve organisatie en de daarin
opgenomen maatregelen van interne beheersing met betrekking tot
de geautomatiseerde gegevensverwerking beoordeeld. De
geautomatiseerde gegevensverwerking is echter uitsluitend
geanalyseerd voor zover deze van belang is voor de
jaarrekeningcontrole. De accountantscontrole van de jaarrekening
is gericht op de betrouwbaarheid en continuïteit van de
geautomatiseerde gegevensverwerking en behoeft daardoor niet te
leiden tot bevindingen die bij een speciaal daarop gericht
onderzoek naar voren zouden kunnen komen.

Zoals u zult begrijpen, is de managementletter van nature kritisch.
Wij rapporteren immers voornamelijk over de eventuele leemtes of
mogelijkheden ter verbetering van de interne beheersing van de
financiële en administratieve processen.

Op uw verzoek geven wij in deze managementletter aan op welke
wijze verbeteringen van de administratieve organisatie en de
daarin opgenomen maatregelen van interne beheersing kunnen
worden gerealiseerd.

Wij zijn graag bereid u te ondersteunen in het uitwerken van
beheersingsmaatregelen. De aanbevelingen en oplossingsrichtingen
zoals beschreven in deze managementletter bieden u handvatten
voor deze uitwerking.

Deze managementletter is door ons opgesteld voor uw informatie
en mag niet zonder onze uitdrukkelijke toestemming geheel of
gedeeltelijk aan derden ter beschikking worden gesteld.

Tot het verstrekken van nadere toelichting zijn wij graag bereid.

Hoogachtend,

Baker Tilly Berk N.V.

drs. E.C.J. Moens RA
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1. Managementsamenvatting

Op dit moment hebben wij met betrekking tot het eerste deel van het jaar onze interim-
controlewerkzaamheden afgerond. De werkzaamheden hebben betrekking op de periode tot en met september
2016.

De ambtelijke organisatie bij de gemeente Hillegom heeft in 2016 veel werk verricht om klaar te zijn voor de
ambtelijke samenwerking per 1 januari 2017 in HLT. Procesverbetering is daardoor meer gericht op 2017 dan
2016. Ook in onze controle van de processen hebben wij ons beperkt tot de beheersing van de belangrijkste
processen. Daarnaast geven wij juist specifieke aandacht aan de voorbereidingen voor HLT. In aanloop naar de
ambtelijke samenwerking met de gemeenten Teylingen en Lisse worden keuzes gemaakt welke projecten als
individuele gemeente of als HLT Samen worden opgepakt. Door de aanstaande ambtelijke samenwerking met
Lisse en Teylingen is er sprake van een complexere organisatie waarbij het belang van het beperken van
risico’s middels AO/IB groter is.

De belangrijkste bevindingen uit de interim-controle zijn in de onderstaande tabel opgenomen.

Aandachtspunt Bevindingen Refe-
rentie

Interne processen - De bevindingen naar aanleiding van de controle 2016 hebben met name betrekking op
het personeelsproces en de invoer van tarieven van leges.

- Ten aanzien van de bevindingen uit vorig jaar is geconstateerd dat de functiescheiding op
inkoop is verbeterd door het verplicht meervoudig autoriseren van inkoopfacturen boven
de EUR 25.000.

Pagina
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HLT Samen Uit onze analyse blijkt dat de overdracht, het contractbeheer en de inrichting van de interne
beheersing aanvullende aandacht vraagt.
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Sociaal domein De controle van de uitgaven met betrekking tot het sociaal domein heeft in 2015 voor
onzekerheid en vertraging gezorgd. Om knelpunten in 2016 tijdig te identificeren is het van
belang dat de gemeente, in samenwerking met de TWO Holland Rijnland, de ISD
Bollenstreek en de SVB ontwikkelingen tijdig signaleert.
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Vennootschaps-
belasting

De gemeente is per 1 januari 2016 vennootschapsbelastingplichtig. De financiele efecten
van deze belastingplicht op de activiteiten van het grondbedrijf zijn momenteel object van
onderzoek.
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1. Managementsamenvatting

In onderstaand overzicht hebben wij onze bevindingen ten aanzien van de interne beheersing
van de bedrijfsprocessen uiteengezet. In het vervolg van deze managementletter worden de
bevindingen nader toegelicht.

Overzicht bevindingen

2.1: Controle salarismutaties

2.2: Tarieven leges

3.1: Inrichting factuurautorisatie

3.2: Verplichtingenadministratie

3.3: Risicomanagement

3.4: Management en organisatie IT-
omgeving

3.5: Logische toegangsbeveiliging

3.6: Change management

3.3

3.4

3.6

3.5

3.1

3.2

Het symbool en/of
kleur geeft de status
van de constatering
aan.

! Nieuw item

- Bestaand item

 Opgelost

2.1

2.2



Boekjaar
2016

Uit de controle op
salarismutaties is
geconstateerd dat er één
onjuiste salarisverhoging is
toegepast op 1 januari als
gevolg van de toepassing
van een onjuiste schaal. De
afwijking is bij de
invoercontrole op salarissen
niet geconstateerd.

De salarisafwijking is in juni
bij de uitvoering van de VIC-
controle geconstateerd.

Uit de controle op
salarismutaties is
geconstateerd dat er één
onjuiste salarisverhoging is
toegepast op 1 januari als
gevolg van de toepassing
van een onjuiste schaal. De
afwijking is bij de
invoercontrole op salarissen
niet geconstateerd.

De salarisafwijking is in juni
bij de uitvoering van de VIC-
controle geconstateerd.

2. Bevindingen 2016
2.1 Controle salarismutaties

BevindingBevinding

Doordat salarismutaties niet
altijd juist worden verwerkt
bestaat het risico dat
onjuiste / te hoge salarissen
worden uitbetaald.

Doordat salarismutaties niet
altijd juist worden verwerkt
bestaat het risico dat
onjuiste / te hoge salarissen
worden uitbetaald.

RisicoRisico

Wij adviseren u om te
evalueren of er bij de
geconstateerde afwijking
sprake is van een incident.
Indien dit niet zo is adviseren
wij om met terugwerkende
kracht een steekproef uit te
voeren op de juistheid van
de stamgegevens in de
salarisadministratie.

De diepgang van de VIC-
controle zorgt er voor dat
belangrijke afwijkingen
worden geconstateerd,
daarom zijn er in het kader
van de jaarrekeningcontrole
geen aanvullende
controlewerkzaamheden
noodzakelijk.

Wij adviseren u om te
evalueren of er bij de
geconstateerde afwijking
sprake is van een incident.
Indien dit niet zo is adviseren
wij om met terugwerkende
kracht een steekproef uit te
voeren op de juistheid van
de stamgegevens in de
salarisadministratie.

De diepgang van de VIC-
controle zorgt er voor dat
belangrijke afwijkingen
worden geconstateerd,
daarom zijn er in het kader
van de jaarrekeningcontrole
geen aanvullende
controlewerkzaamheden
noodzakelijk.

AanbevelingAanbeveling

Wij hebben geconstateerd
dat dit een incident betrof.
Wij hebben geconstateerd
dat dit een incident betrof.

Commentaar managementCommentaar management

Status

!
Prioriteit
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Boekjaar
2016

In het proces van leges zijn
enkele (zeer beperkte)
afwijkingen geconstateerd.
- Er is geconstateerd dat

het gehanteerde tarief van
de welstandleges niet
aansluit op de
legesverordening.

- Het tarief van een
uittreksel burgerlijke stand
op de website van de
gemeente sluit niet aan op
de legesverordening.

In het proces van leges zijn
enkele (zeer beperkte)
afwijkingen geconstateerd.
- Er is geconstateerd dat

het gehanteerde tarief van
de welstandleges niet
aansluit op de
legesverordening.

- Het tarief van een
uittreksel burgerlijke stand
op de website van de
gemeente sluit niet aan op
de legesverordening.

2. Bevindingen 2016
2.2 Tarieven leges

BevindingBevinding

Leges worden op basis van
foutieve tarieven gevorderd.
Leges worden op basis van
foutieve tarieven gevorderd.

RisicoRisico

Wij adviseren om na het
invoeren van de tarieven in
de legesapplicatie (Squit) en
op de website van de
gemeente voor in gebruik
name een (zichtbare)
controle uit te voeren, om zo
mogelijke fouten in de
tarieven te voorkomen.

Wij adviseren om na het
invoeren van de tarieven in
de legesapplicatie (Squit) en
op de website van de
gemeente voor in gebruik
name een (zichtbare)
controle uit te voeren, om zo
mogelijke fouten in de
tarieven te voorkomen.

AanbevelingAanbeveling

De zichtbare controle is een
onderdeel van de VIC. Door
ziekte is na invoering van de
tarieven de interne controle
pas later uitgevoerd. In de
HLT-organisatie zal, door
aanwezigheid van meerdere
medewerkers, de interne
controle adequaat uitgevoerd
kunnen worden

De zichtbare controle is een
onderdeel van de VIC. Door
ziekte is na invoering van de
tarieven de interne controle
pas later uitgevoerd. In de
HLT-organisatie zal, door
aanwezigheid van meerdere
medewerkers, de interne
controle adequaat uitgevoerd
kunnen worden

Commentaar managementCommentaar management

Status

!
Prioriteit
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Boekjaar
2015

In het huidige proces van
factuurautorisaties is in een
beperkt aantal gevallen
functiescheiding aangebracht
tussen autorisatie van prijs
en prestatie. Voor de overige
inkopen ligt deze
verantwoordelijkheid volledig
bij de budgethouder.

Doordat daarnaast
onderliggende documentatie
met betrekking tot de
factuurautorisatie na controle
niet meer wordt bewaard, is
het niet meer goed mogelijk
achteraf vast te stellen of de
prestaties zijn geleverd.

Het risico bestaat dat
facturen onterecht worden
geautoriseerd en betaald.

In het huidige proces van
factuurautorisaties is in een
beperkt aantal gevallen
functiescheiding aangebracht
tussen autorisatie van prijs
en prestatie. Voor de overige
inkopen ligt deze
verantwoordelijkheid volledig
bij de budgethouder.

Doordat daarnaast
onderliggende documentatie
met betrekking tot de
factuurautorisatie na controle
niet meer wordt bewaard, is
het niet meer goed mogelijk
achteraf vast te stellen of de
prestaties zijn geleverd.

Het risico bestaat dat
facturen onterecht worden
geautoriseerd en betaald.

3. Follow-up eerdere bevindingen
3.1 Inrichting factuurautorisatie

Bevinding 2015Bevinding 2015

In 2016 is het proces
aangepast en worden
facturen groter dan € 25.000
altijd geautoriseerd door een
tweede medewerker. Wij
hebben vastgesteld dat dit
proces werkt.

Met deze maatregel wordt
circa 50% van het bedrag
van de inkomende facturen
(exclusief verbonden
partijen) door minimaal twee
medewerkers geautoriseerd.
Het geïdentificeerde risico
wordt hiermee beperkt
beheerst.

In 2016 is het proces
aangepast en worden
facturen groter dan € 25.000
altijd geautoriseerd door een
tweede medewerker. Wij
hebben vastgesteld dat dit
proces werkt.

Met deze maatregel wordt
circa 50% van het bedrag
van de inkomende facturen
(exclusief verbonden
partijen) door minimaal twee
medewerkers geautoriseerd.
Het geïdentificeerde risico
wordt hiermee beperkt
beheerst.

Status 2016Status 2016

Wij geven u adviseren om de
procedure voor
factuurautorisatie nader aan
te scherpen.

Wij geven u adviseren om de
procedure voor
factuurautorisatie nader aan
te scherpen.

AanbevelingAanbeveling

De factuurautorisatie is
onderdeel van de HLT-
organisatie. In de nieuwe
HLT-verordeningen is de
‘Hillegomse’ procedure, van
facturen groter dan €
25.000, omarmd. De
autorisatie verder
aanscherpen wordt niet
overwogen.

De factuurautorisatie is
onderdeel van de HLT-
organisatie. In de nieuwe
HLT-verordeningen is de
‘Hillegomse’ procedure, van
facturen groter dan €
25.000, omarmd. De
autorisatie verder
aanscherpen wordt niet
overwogen.

Commentaar managementCommentaar management

Status

-
Prioriteit

1



Boekjaar
2015

Contracten worden
vastgelegd in Decos.

Er is, met uitzondering van
de verplichtingen van de
afdeling openbare ruimte,
geen directe relatie tussen
het contractenregister en de
financiële administratie.

Doordat de lopende
financiële verplichtingen
geen onderdeel zijn van het
contractenregister bestaat
het risico dat financiële
verplichtingen niet volledig
inzichtelijk zijn en daardoor
mogelijk niet worden
betrokken in de
budgetbeheersing.

Contracten worden
vastgelegd in Decos.

Er is, met uitzondering van
de verplichtingen van de
afdeling openbare ruimte,
geen directe relatie tussen
het contractenregister en de
financiële administratie.

Doordat de lopende
financiële verplichtingen
geen onderdeel zijn van het
contractenregister bestaat
het risico dat financiële
verplichtingen niet volledig
inzichtelijk zijn en daardoor
mogelijk niet worden
betrokken in de
budgetbeheersing.

3. Follow-up eerdere bevindingen
3.2 Verplichtingenadministratie

Bevinding 2015Bevinding 2015

In 2016 is het proces niet
gewijzigd.
In 2016 is het proces niet
gewijzigd.

Status 2016Status 2016

Wij adviseren om het
contractenregister in Decos /
Decade zodanig op te stellen
dat een relatie gelegd tussen
de contracten en de lopende
de financiële verplichtingen.

Wij adviseren om het
contractenregister in Decos /
Decade zodanig op te stellen
dat een relatie gelegd tussen
de contracten en de lopende
de financiële verplichtingen.

AanbevelingAanbeveling

In het kader van de opstart
van de HLT-organisatie wordt
een onderzoek gedaan om
alle contracten in het
zaaksysteem onder te
brengen.

In het kader van de opstart
van de HLT-organisatie wordt
een onderzoek gedaan om
alle contracten in het
zaaksysteem onder te
brengen.

Commentaar managementCommentaar management

Status

-
Prioriteit

2



Boekjaar
2014

De structuur van risico-
identificatie, -analyse en
beheersing voor verbetering
vatbaar.
Zichtbaarheid van de
getroffen maatregelen en
rapportage zijn hierin
belangrijke aspecten.
Onderdeel hierin is
bijvoorbeeld de aansluiting
tussen risicomanagement en
de werkzaamheden in het
kader van de verbijzonderde
interne
controlewerkzaamheden.

Het risico bestaat dat risico’s
en maatregelen onvoldoende
worden onderkend en
gemitigeerd.

De structuur van risico-
identificatie, -analyse en
beheersing voor verbetering
vatbaar.
Zichtbaarheid van de
getroffen maatregelen en
rapportage zijn hierin
belangrijke aspecten.
Onderdeel hierin is
bijvoorbeeld de aansluiting
tussen risicomanagement en
de werkzaamheden in het
kader van de verbijzonderde
interne
controlewerkzaamheden.

Het risico bestaat dat risico’s
en maatregelen onvoldoende
worden onderkend en
gemitigeerd.

3. Follow-up eerdere bevindingen
3.3 Risicomanagement

BevindingBevinding

In de kwartaalrapportages
aan de gemeenteraad is het
item “Mogelijke risico’s”
opgenomen. In de
bestuursrapportage is dit nog
niet opgenomen, het plan is
om dit wel te doen in de
bestuursrapportage 2017.
Tevens zijn in de
programmabegroting 2017
bij het item
“Risicobeheersing” de risico’s
uiteengezet met de kans en
gevolg ervan.

In de kwartaalrapportages
aan de gemeenteraad is het
item “Mogelijke risico’s”
opgenomen. In de
bestuursrapportage is dit nog
niet opgenomen, het plan is
om dit wel te doen in de
bestuursrapportage 2017.
Tevens zijn in de
programmabegroting 2017
bij het item
“Risicobeheersing” de risico’s
uiteengezet met de kans en
gevolg ervan.

Status 2016Status 2016

Het is aan te bevelen om het
proces van risico-
management verder uit te
werken tussen de
geïdentificeerde risico’s en
genomen maatregelen
zichtbaar wordt. Hierdoor
wordt het in (interne)
rapportages ook mogelijk om
over de beheersing van
risico’s te verantwoorden.

Het is aan te bevelen om het
proces van risico-
management verder uit te
werken tussen de
geïdentificeerde risico’s en
genomen maatregelen
zichtbaar wordt. Hierdoor
wordt het in (interne)
rapportages ook mogelijk om
over de beheersing van
risico’s te verantwoorden.

AanbevelingAanbeveling

In de Programmabegroting
2017 zijn de risico’s
uiteengezet. Verder
uitbreiden van het risico-
management zal worden
onderzocht.

In de Programmabegroting
2017 zijn de risico’s
uiteengezet. Verder
uitbreiden van het risico-
management zal worden
onderzocht.

Commentaar managementCommentaar management

Status

-
Prioriteit

2



Boekjaar
2014

In het kader van de
behersing van de IT-
omgeving zijn de volgende
constateringen gedaan:

- Beleidsstukken over
automatisering en
informatiebeveiliging
betreffen de periode 2011-
2014. Als gevolg van
ontwikkelingen op dit vlak
zijn deze niet meer
actueel;

- Uitbesteding aan Lisse
wordt in beperkte mate
gemonitored (géén
rapportage over niveau
van dienstverlening).

Doordat de gemeente
Hillegom niet beschikt over
een actueel informatie-
beveiligingsbeleid en-plan
bestaat het risico dat nieuwe
risico’s op het gebied van
informatiebeveiliging niet
onderkend zijn.

In het kader van de
behersing van de IT-
omgeving zijn de volgende
constateringen gedaan:

- Beleidsstukken over
automatisering en
informatiebeveiliging
betreffen de periode 2011-
2014. Als gevolg van
ontwikkelingen op dit vlak
zijn deze niet meer
actueel;

- Uitbesteding aan Lisse
wordt in beperkte mate
gemonitored (géén
rapportage over niveau
van dienstverlening).

Doordat de gemeente
Hillegom niet beschikt over
een actueel informatie-
beveiligingsbeleid en-plan
bestaat het risico dat nieuwe
risico’s op het gebied van
informatiebeveiliging niet
onderkend zijn.

3. Follow-up eerdere bevindingen
3.4 Management en organisatie IT-omgeving

BevindingBevinding

Begin 2015 is in
samenwerking met
gemeente Lisse het
Automatiseringsbeleid
opgesteld en zijn de
Richtlijnen ICT beschreven.
Deze sluiten aan op de
richtlijnen vanuit de BIG.

Vanaf 2017 zal er met HLT
één informatiebeveiligings-
beleid en -plan zijn.

Begin 2015 is in
samenwerking met
gemeente Lisse het
Automatiseringsbeleid
opgesteld en zijn de
Richtlijnen ICT beschreven.
Deze sluiten aan op de
richtlijnen vanuit de BIG.

Vanaf 2017 zal er met HLT
één informatiebeveiligings-
beleid en -plan zijn.

Status 2016Status 2016

Aangezien het aspect voor de
gemeente vanaf 2017 over
gaat naar HLT is de
bevinding als afgehandeld
aangemerkt.

Aangezien het aspect voor de
gemeente vanaf 2017 over
gaat naar HLT is de
bevinding als afgehandeld
aangemerkt.

AfhandelingAfhandeling

Status


Prioriteit

2
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In het kader van logische
toegangsbeveiliging van het
netwerk en applicaties zijn
de volgende constateringen
gedaan:

- De beheersmaatregelen
rondom de authenticatie
binnen Decade zijn niet
afdoende ingericht. Binnen
Decade (financiële
administratie) wordt geen
wachtwoordbeleid
afgedwongen, waardoor
het mogelijk is om met
één karakter in te loggen.

Het risico bestaat dat de
ingebedde functiescheiding
binnen Decade wordt
doorbroken doordat
wachtwoorden binnen de
organisatie bekend raken.
Hierdoor kunnen
ongeautoriseerde wijzigingen
plaatsvinden in Decade en
kunnen bijvoorbeeld
inkoopfacturen onterecht
worden goedgekeurd.

In het kader van logische
toegangsbeveiliging van het
netwerk en applicaties zijn
de volgende constateringen
gedaan:

- De beheersmaatregelen
rondom de authenticatie
binnen Decade zijn niet
afdoende ingericht. Binnen
Decade (financiële
administratie) wordt geen
wachtwoordbeleid
afgedwongen, waardoor
het mogelijk is om met
één karakter in te loggen.

Het risico bestaat dat de
ingebedde functiescheiding
binnen Decade wordt
doorbroken doordat
wachtwoorden binnen de
organisatie bekend raken.
Hierdoor kunnen
ongeautoriseerde wijzigingen
plaatsvinden in Decade en
kunnen bijvoorbeeld
inkoopfacturen onterecht
worden goedgekeurd.

3. Follow-up eerdere bevindingen
3.5 Logische toegangsbeveiliging

BevindingBevinding

Bij de invoering van versie
Decade 4.0 in november
2015 is het
wachtwoordbeleid van
Decade gekoppeld aan het
windows-wachtwoord (single
sign-on).

Bij de invoering van versie
Decade 4.0 in november
2015 is het
wachtwoordbeleid van
Decade gekoppeld aan het
windows-wachtwoord (single
sign-on).

Status 2016Status 2016

Het wachtwoordbeleid van
Decade is door de koppeling
met het wachtwoord van het
netwerk vanaf november
2015 ook toereikend.

Het wachtwoordbeleid van
Decade is door de koppeling
met het wachtwoord van het
netwerk vanaf november
2015 ook toereikend.

AfhandelingAfhandeling

Status


Prioriteit

2



Boekjaar
2014

Het beheren van wijzigingen
in een applicatie kan invloed
hebben op de beheersings-
structuur rondom applicaties.
Wijzigingen aan de applicatie
Decade worden doorgevoerd
in de productieomgeving na
uitvoering van
testwerkzaamheden door de
functioneel beheerder. De
uitgevoerde
testwerkzaamheden zijn niet
zichtbaar vastgelegd.

Het risico bestaat dat de
werking van het systeem
door wijzigingen in Decade
ongewenst wordt beïnvloed
en dat bestaande maatwerk
rapportages niet meer
betrouwbaar zijn.

Het beheren van wijzigingen
in een applicatie kan invloed
hebben op de beheersings-
structuur rondom applicaties.
Wijzigingen aan de applicatie
Decade worden doorgevoerd
in de productieomgeving na
uitvoering van
testwerkzaamheden door de
functioneel beheerder. De
uitgevoerde
testwerkzaamheden zijn niet
zichtbaar vastgelegd.

Het risico bestaat dat de
werking van het systeem
door wijzigingen in Decade
ongewenst wordt beïnvloed
en dat bestaande maatwerk
rapportages niet meer
betrouwbaar zijn.

3. Follow-up eerdere bevindingen
3.6 Change management

BevindingBevinding

Er is meer aandacht
gekomen voor het testen van
applicaties, ook van
bijvoorbeeld Decade 4.0. Het
testen richt zich met name
op het volledig en juist
inrichten van wijzigingen en
nieuwe functionaliteit.

Er is nog geen sprake van
een formeel proces voor het
verwerken en accepteren van
wijzigingen in applicaties.

Er is meer aandacht
gekomen voor het testen van
applicaties, ook van
bijvoorbeeld Decade 4.0. Het
testen richt zich met name
op het volledig en juist
inrichten van wijzigingen en
nieuwe functionaliteit.

Er is nog geen sprake van
een formeel proces voor het
verwerken en accepteren van
wijzigingen in applicaties.

Status 2016Status 2016

Wij bevelen aan om
wijzigingen op een
gecontroleerde manier door
te voeren en de uitgevoerde
stappen, alsmede de
testwerkzaamheden vast te
leggen.

Wij bevelen aan om
wijzigingen op een
gecontroleerde manier door
te voeren en de uitgevoerde
stappen, alsmede de
testwerkzaamheden vast te
leggen.

AanbevelingAanbeveling

In HLT-verband is het
applicatiebeheer
gecentraliseerd,
testwerkzaamheden zijn
onderdeel van de werkwijze
van het nieuwe team.

In HLT-verband is het
applicatiebeheer
gecentraliseerd,
testwerkzaamheden zijn
onderdeel van de werkwijze
van het nieuwe team.

Commentaar managementCommentaar management

Status

-
Prioriteit
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4. Aandachtspunten en actualiteiten

In het kader van de controle hebben wij een drietal aandachtspunten voor de controle 2016 gedefinieerd. Deze
aandachtspunten zijn vennootschapsbelasting voor overheidsbedrijven, de decentralisatie van rijkstaken en de
ambtelijke samenwerking HLT. In onze werkzaamheden hebben wij de opzet van de procedures omtrent deze
aandachtspunten beoordeeld. Daarnaast worden actualiteiten die relevant zijn voor de gemeente benoemd.

4.1 HLT Samen

Op 1 januari 2017 gaan de ambtenarenorganisaties van de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen samenwerken in de
gemeenschappelijke regeling HLT Samen. In het kader van de beoordeling van de AO/IB constateren wij dat projecten
ter verbetering verder worden opgepakt in relatie tot de ambtelijke samenwerking.

Als gevolg van de samenwerking zal in de gemeenschappelijke regeling onder meer een hogere mate van kennisborging,
-deling en specialisatie ontstaan. De zakelijkheid in onderlinge verhoudingen zal echter ook toenemen. Afdelingen
worden groter, waardoor het belang van duidelijke taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en interne controle zal
toenemen. De huidige opzet van de AO/IB, waarin veel verantwoordelijkheden en daarmee vrijheden in de organisatie
bestaan en functiescheiding in praktische zin niet altijd mogelijk is, kunnen hierdoor worden aangepast. De toegenomen
menskracht geeft hier ook de mogelijkheden toe. Wij adviseren om de toegenomen mogelijkheden op het
invoeren/verbeteren van functiescheidingen onderdeel te maken van de herinrichting van processen.

Tijdens onze interim-controle hebben wij met meerdere personen die betrokken zijn bij het samenwerkingsproces
gesproken. Hieruit blijkt dat de aanpak voor de inrichting en harmonisatie van processen vooral is gericht op het gereed
hebben van de meest kritische processen op 1 januari 2017. Overige processen zullen na oprichting van HLT worden
ingericht en geharmoniseerd. Op basis van deze gesprekken constateren wij een aantal elementen die naar onze mening
meer aandacht vragen in het samenwerkingsproces.

Bevinding Reactie management

Als gevolg van de samenwerking zullen taken en verantwoordelijkheden vanaf 1-
1-2017 op een andere manier worden ingevuld. Wij hebben geconstateerd dat de
overdracht van taken nog geen structurele plek heeft in het
samenwerkingstraject. Wij benadrukken het belang van een goede overdracht en
adviseren om te inventariseren welke afronding van taken door bestaande
medewerkers moet plaatsvinden in de nieuwe organisatie. Op basis van de
inventarisatie kan de benodigde tijdsbesteding voor de overdracht en/of
afronding georganiseerd worden.

Wij onderschrijven het belang. Door de directie i.o.
zijn overdrachtsformulieren vastgesteld en uitgezet
bij de medewerkers. In de overgang van de
medewerkers naar HLTsamen wordt voldoende
aandacht hieraan geschonken. Daarnaast worden
veelal de werkzaamheden door dezelfde
medewerkers uitgevoerd en werken zij in hetzelfde
team. De risico’s zijn te overzien.
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4. Aandachtspunten en actualiteiten

4.1 HLT Samen (vervolg)

Bevinding Reactie management

In 2016 heeft de gemeente op meerdere vlakken lopende verplichtingen. Die
bestaan onder andere uit subsidieverplichtingen voor afgeronde projecten en
contractuele verplichtingen aan leveranciers en afnemers. Bij wijziging van de
verantwoordelijkheden ontstaat een risico dat informatie en verantwoordelijkheid
niet volledig worden overgenomen binnen HLT Samen.
Wij adviseren om de lopende contractuele verplichtingen te inventariseren en te
monitoren op juiste afhandeling.

Wij onderschrijven het belang. In de geformeerde
werkgroepen Financiën voor HLTsamen is aandacht
voor deze problematiek.

De beschrijving en inrichting van nieuwe processen is onderdeel van het
samenwerkingstraject. De verantwoordelijkheid voor de inrichting is primair
gelegd bij de werkgroepen. Wij constateren dat de opzet voor de beschrijving
vooral bedoeld is als een toegankelijk middel om het proces te beschrijven en
geen expliciete aandacht vraagt voor interne beheersingsmaatregelen.
Wij adviseren om voor de belangrijkste risico’s te inventariseren en vast te
stellen dat er voldoende interne beheersingsmaatregelen worden
geïmplementeerd in de nieuwe organisatie om deze risico’s te beperken.

Wij onderschrijven het belang. De (risico)analyses
zijn onderdeel van de JFCP control (Juridische- en
Financiële zaken en Communicatie en Participatie) in
HLTsamen.

De samenvoeging van activiteiten heeft ook gevolg voor de aanbesteding van
leveringen en diensten. Diensten en leveringen die eerst door de gemeente zelf
zijn aanbesteed bij dezelfde leveranciers moeten eventueel vanaf 2017 bij elkaar
worden opgeteld. Waardoor bijvoorbeeld Europese aanbestedingsregels van
toepassing worden. Wij hebben begrepen dat hier voor bepaalde diensten al op
is geanticipeerd. Een volledig overzicht van overlap van diensten die door de
gemeenten worden afgenomen is nog niet beschikbaar.
Wij adviseren om het benodigde inzicht tijdig te verkrijgen door lopende
verplichtingen die overgaan naar HLT Samen en op basis hiervan te beoordelen
of nieuwe aanbesteding of wijziging van het contract noodzakelijk is.

De aanbesteding heeft onze aandacht. In het
voortraject worden de consulenten van Stichting Rijk
betrokken bij de diverse projecten.
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4. Aandachtspunten en actualiteiten

4.2 Gevolgen oprichting HLT Samen voor de accountantscontrole

De ambtelijke samenwerking naar HLT kan ook gevolgen hebben voor de uitvoering van de
controlewerkzaamheden bij de individuele gemeenten. Wij bespreken deze gevolgen graag met u.

In het onderstaande overzicht is de belangrijkste impact op de controlewerkzaamheden van de accountant
geschetst. Hieruit blijkt dat de controle van de processen voor de volledige ambtelijke samenwerking in één
keer gecontroleerd kan worden. Voorwaarde hierbij is dat de interne processen geharmoniseerd moeten zijn.
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4. Aandachtspunten en actualiteiten

4.3 Decentralisatie Sociaal domein

Problematiek 2015

Met ingang van 1 januari 2015 is de gemeente Hillegom voor haar inwoners verantwoordelijk voor de
Jeugdzorg, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 2015 en de Participatiewet. De uitvoering van deze
taken is uitbesteed aan de ISD Bollenstreek en de Tijdelijke Werkorganisatie Holland Rijnland voor de
Jeugdzorg (hierna: TWO). De SVB speelt een belangrijke rol bij de PGB’s. De controle op de beheersing van de
geldstromen binnen het sociaal domein heeft in 2015, naast het gebrek aan stuurinformatie, gezorgd voor
onzekerheden in de verantwoording van de gemeente en een vertraging in het proces.

De onzekerheid voor Hillegom in de jaarrekening heeft zich in 2015, in tegenstelling tot andere gemeenten,
beperkt tot Jeugdzorg en PGB. De totale geconstateerde onzekerheid was € 1,2 miljoen. Doordat dit binnen de
geldende grens voor onzekerheden is en de informatie tijdig beschikbaar is gekomen, heeft de gemeente haar
jaarrekening met goedkeurende controleverklaring tijdig kunnen vaststellen en bij het Ministerie kunnen
indienen. Uit landelijk onderzoek blijkt dat maar 50% van de gemeenten bij haar jaarrekening 2016 een
goedkeurende controleverklaring heeft.

Ontwikkelingen in 2016

De verwachting is dat veel van bovenstaande knelpunten zich in 2016 opnieuw zullen voordoen. Inmiddels zijn
op diverse vlakken initiatieven ondernomen om de problematiek van 2015 te verhelpen. Deze initiatieven zijn
onder andere:

• Handreiking i-sociaal domein met stappenplan gemeentelijke controleaanpak;

• Herziening en brede acceptatie van het landelijk controleprotocol.

TWO Holland Rijnland - Jeugdwet

De huidige organisatie van de Gemeente en de TWO is dat zij vraagt om een controleverklaring bij de
productieverantwoording op basis van het landelijk protocol (in 2015 gebeurde dit nog op basis van het
regionale protocol). Voordeel van deze variant is dat op basis van het landelijk controleprotocol
aandachtspunten als prestatielevering en indicatiestelling worden gecontroleerd door de huisaccountant van de
zorgaanbieder. Nadeel van deze variant is de afhankelijkheid van derden, de zorgaanbieder en de accountant
van de zorgaanbieder, ook in relatie tot het proces van totstandkoming van de jaarrekening en de controle van
de jaarrekening van de gemeente. Mogelijkheden om in eigen beheer controles uit te voeren op de
rechtmatigheid van de verstrekkingen en de prestatielevering, om zodanig de afhankelijkheid van derden te
beperken is (bewust) niet ingevuld.
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4. Aandachtspunten en actualiteiten

4.3 Decentralisatie Sociaal domein (vervolg)

TWO Holland Rijnland - Jeugdwet

Op 15 december 2016 is een bijeenkomst van TWO Holland Rijnland georganiseerd waarin de aanpak voor de
controle 2016 wordt besproken. Op basis van deze bijeenkomst moet bepaald worden of nadere
werkzaamheden door de gemeente nodig zijn.

Sociale verzekeringsbank - PGB

De accountant van de SVB doet onderzoek bij de SVB naar de rechtmatigheid van de besteding van de

gemeentelijke middelen. De controle op de prestatielevering is geen onderdeel van deze controle. Op

onzekerheid die in 2015 is geconstateerd bij de SVB blijkt daardoor voor een belangrijk deel bestaan. Dit is

problematiek die nog landelijk van toepassing is. Wij geven u in overweging om in eigen beheer controles uit te

voeren op de prestatielevering van deze zorg.

Op basis van de ontwikkelingen in 2016 blijven onzekerheden in de lasten met betrekking tot het sociaal
domein van de gemeente bestaan. Wij adviseren de gemeente na te gaan welke risico’s bestaan in relatie tot
onzekerheden omtrent de geldstroom en het eventueel niet tijdig kunnen afronden van de controle van de
jaarrekening. In aansluiting daarop adviseren wij u om bovenstaande elementen met de TWO, ISD
Bollenstreek en SVB te bespreken.
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4. Aandachtspunten en actualiteiten

4.4 Aanbestedingswet 2016

De gewijzigde Aanbestedingswet 2012 is vastgesteld en gepubliceerd. Deze gewijzigde wet geldt vanaf 1 juli
2016 voor alle aanbestedingen door (semi-) publieke instellingen in Nederland.

De belangrijkste wijzigingen van de aanbestedingswet zijn voor de gemeente Hillegom:
• Opdrachten boven de Europese aanbestedingsdrempel moeten verplicht digitaal worden aanbesteed.
• Meer mogelijkheden voor dialoog met de markt om duurzaam en innovatief aan te besteden.
• Vervallen van verlicht aanbestedingsregime voor 2B-diensten.
• Drie mogelijkheden voor aanbesteden op basis van EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving).

In het kader van onze controlewerkzaamheden controleren wij de rechtmatigheid van de aanbestedingen die
door de gemeente in 2016 hebben plaatsgevonden. In dit kader hebben wij bijzondere aandacht voor
overeenkomsten die onder de nieuwe aanbestedingswet Europees aanbesteed moeten worden en daarvoor nog
niet. Het gaat hier dan vooral om voormalige ‘2B-diensten’. Op basis van een interview met de inkoper hebben
wij de opzet van de maatregelen omtrent de invoering van de nieuwe aanbestedingswet besproken. Hieruit
blijken de volgende maatregelen:

• Aanpassing van procedures, richtlijnen en formulieren.
• Organiseren van een cursus/bijeenkomst voor ambtenaren over de wijzigingen in de aanbestedingswet.

Naar aanleiding van de invoering is navraag gedaan naar opdrachten waarvoor de overgang naar de nieuwe
aanbestedingswet gevolgen heeft. Er is geen volledige scan uitgevoerd naar mogelijke (lopende) opdrachten.
Het risico bestaat daardoor dat huidige doorlopende opdrachten niet onder de overgangsregeling vallen en als
niet rechtmatig worden aangemerkt. Bij de uitvoering van de eindejaarscontrolewerkzaamheden zullen wij aan
de hand van de uitgevoerde Spend-analyse vaststellen of de rechtmatigheid van aanbestedingen voldoende is
nageleefd.
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4. Aandachtspunten en actualiteiten

4.5 Notities commissie BBV

In onze managementetter en accountantsverslag 2015 hebben wij u reeds geïnformeerd over de voorgenomen
wijzigingen

in de verslaggevingsvoorschriften, het Besluit Begroting en Verantwoording voor gemeenten en provincies (hierna:
BBV).

Naar aanleiding van het wijzigingsbesluit heeft de Commissie BBV een aantal geactualiseerde richtinggevende

notities gepubliceerd over de volgende onderwerpen:

• Grondexploitatie (ingangsdatum 1-1-2016);

• Faciliterend grondbeleid (ingangsdatum 1-1-2016);

• Rente (ingangsdatum 1-1-2018, eerdere toepassing aanbevolen);

• Overhead (ingangsdatum 1-1-2017).

In aanvulling op het wijzigingsbesluit doet de commissie in deze notities aanbevelingen en stellige uitspraken over

aspecten die niet geregeld worden met dit besluit, maar waar in de praktijk wel veel vragen over zijn cq. discussie

over is. Zoals een maximale termijn aan de duur van een grondexploitatie en het hanteren van rente over eigen

vermogen (bij grondexploitatie). De twee laatstgenoemde notities zijn recentelijk (juli 2016) uitgebracht.

Uit de besprekingen die wij hebben gevoerd met de betrokken functionarissen en het doornemen van onderliggende

documenten hebben wij geconcludeerd dat de gemeente Hillegom proactief anticipeert op de wijzigingen in het BBV.

Begin 2016 zijn de hoofdlijnen van de wijzigingen reeds geïnventariseerd en geanalyseerd. De bevindingen zijn ook

gepresenteerd aan de auditcommissie. In de begroting 2017 zijn de eerste gevolgen van de wijzigingen in het BBV
zichtbaar.

Uit uw inventarisatie blijkt dat de gewijzigde BBV regelgeving ook gevolgen heeft voor de gemeente Hillegom. U

behandelt daarbij de BBV wijzigingen als een technische wijziging, dat wil zeggen dat invoering plaatsvindt waarbij

zo weinig mogelijk het financiële beleid wordt gewijzigd.
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4. Aandachtspunten en actualiteiten

4.5 Notities commissie BBV (vervolg)

Gevolgen gemeente Hillegom

Op de volgende terreinen heeft de gewijzigde BBV regelgeving gevolgen voor de gemeente Hillegom:

• Toevoeging beleidsindicatoren aan begroting en jaarrekening.

• Uitbreiding van informatie over verbonden partijen.

• Activa ten behoeve van derden kwalificeren als immaterieel vast actief in plaats van financieel vast actief.
afschrijving is aan specifieke regels gebonden.

• Andere wijze van toerekenen en verantwoorden van overhead.

• Investeringen met maatschappelijk nut moeten voortaan wel geactiveerd worden.

• Splitsing van grondexploitatie-activiteiten in faciliterend en actief gedeelte.

• Activeren van rente moet op basis van de leningenportefeuille plaatsvinden. In het specifieke geval van Hillegom
kan er daardoor geen rente worden toegerekend aan grondexploitaties.

• Verwerken van nieuwe regels BBV in nota grondbeleid en actualiseren financiële verordening tav grondbeleid.

• Voorgeschreven toelichtingen met betrekking tot vennootschapsbelasting.

4.6 Financiële verordening

De wijziging van het BBV heeft ook gevolgen voor de financiële verordening van de gemeente. In dit kader heeft de
VNG ook een nieuwe voorbeeldverordening uitgebracht. Onder andere op het gebied van beleidsindicatoren,
verdeelsleutels voor toerekenen van kosten overhead aan kostprijzen en het verplicht activeren en afschrijven van
investeringen met een maatschappelijk nut zijn er wijzigingen aangebracht die ook een uitwerking hebben op de
bepalingen in de financiële verordening.
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4. Aandachtspunten en actualiteiten

4.7 Vennootschapsbelasting

Belastbare activiteiten

Vanaf 1 januari 2016 geldt een partiële belastingplicht voor gemeenten. Op basis van een quickscan die de
gemeente heeft laten uitvoeren door een externe adviseur blijkt dat alleen de activiteiten van het grondbedrijf
mogelijk onderworpen zijn aan vennootschapsbelasting. De uitkomsten van deze scan zijn in lijn met belaste
activiteiten die wij zien bij gemeenten van vergelijkbare omvang en activiteiten. Afstemming met de
belastingdienst over de ingenomen standpunten moet nog plaatsvinden.

Op basis van de huidige standpunten is er alleen voor het grondbedrijf sprake van ondernemersactiviteiten.
Hiervoor moet daardoor ook een openingsbalans per 1 januari 2016 worden opgesteld. Wij hebben begrepen
dat de planeconoom van de gemeente momenteel hiervoor berekening aan het maken is.
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