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Aan : Gemeenteraad 

 
CC :  

 
Van : College 

 
Datum : 6 januari 2010 

 
   

Onderwerp : Managementletter 2009 
 
 
 
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 2009. 
 
Aan de hand van de samenvatting op pagina 3 geven we per proces onze reactie. 

 
Nr Paragraaf 

rapport 
Omschrijving proces Reactie 

a. 2.2, 2.4, 
2.5 

Opzet en uitvoering 
rechtmatigheidbeheer  

Eind 2010 bied het college een 
geactualiseerd uitvoeringsplan 
rechtmatigheidcontroles ter 
kennisname aan u aan.  
In 2010 worden de huidige 
checklisten geactualiseerd, waarbij 
de aanbevelingen van de accountant 
worden verwerkt.  
  
In 2009 worden de interne controles 
conform planning verder 
uitgevoerd. 
 

b. 2.3 Opzet AO, interne beheersing 
(algemeen) 

In de lopende werkprocessen voor 
rechtmatigheidscontroles wordt 
altijd rekening gehouden met 
gewijzigde wet en regelgeving. Wij 
zijn continu bezig met het maken 
van procesbeschrijvingen. Sommige 
processen zijn echter bijzonder 
complex en vergen veel tijd. In 
2010 gaan we de AO/IC aanpakken 
en vernieuwen. 
 

c. 4.1 Planning en Controlcyclus Geen opmerkingen. 
 

d. 6.1, 6.2 Automatisering, ICT Dank voor de opmerkingen. De 
reden voor het aangaan van een 
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samenwerking met twee andere 
gemeenten heeft juist als doel om 
de continuïteit te borgen. 
De laatste opmerking wordt niet 
herkend. 
 

e. 5 Treasurymanagement en 
betalingsorganisatie 

Het aantal buitenlandse betalingen 
is beperkt per jaar.  
De functiescheidingen binnen de 
cluster financiën van de afdeling 
middelen is zo optimaal mogelijk 
benut, rekening houdend met de 
beperkte formatie. 
 

f. 2.3 Risicobeheersing, juridische 
kwaliteit, M&O 

M&O aspecten dienen onderdeel te 
zijn van bestaande verordeningen. 
We nemen de aanbeveling over om  
bij het maken van de proces-
beschrijvingen het M&O beleid deel 
uit te laten maken van het proces. 
 

g. 2.5 Inkopen, aanbesteden, 
contractmanagement 

De geconstateerde 
onrechtmatigheid melden wij in de 
paragraaf bedrijfsvoering van de 
programmarekening 2009. 
 

h. 2.5 Personeel, salarissen  In 2010 worden de huidige check-
listen geactualiseerd, waarbij de 
aanbevelingen van de accountant 
worden verwerkt. 
 

i. 2.5 Onroerend zaak belasting Geen opmerkingen. 
 

j. 2.5 Bouwleges Vanaf 2010 gaan we voor de 
bouwleges een controleprotocol 
opzetten. 
 

j. 2.5 Verstrekte subsidies In 2010 worden de huidige check-
listen geactualiseerd, waarbij de 
aanbevelingen van de accountant 
worden verwerkt. 
 

l. 3.1 Uitkeringen (Wwb, WMO) in 
relatie met 
informatievoorziening door de 
ISD Bollenstreek 

Een toelichting op dit punt wordt 
verderop in de memo gegeven. 

m. 5 Krediet en budgetbeheersing In de SISA-bijlage 2009 wordt 
verantwoording afgelegd over een 
rechtmatige besteding van de ISV- 
voorschotten. Momenteel zijn we 
bezig om de inhoudelijke 
beoordeling waarin de realisatie van 
prestaties zijn opgenomen voor te 
bereiden. 
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n. 5 Administratievoering, analyse 

tussenrekeningen 
We nemen kennis van het oordeel 
van de accountant. De analyses van 
tussenrekeningen en het actueel 
blijven van de administratie blijven 
we voortzetten.  
 

.  
 
 
Toelichting behandeling programmarekening 2009 op 10 juni 2010 
Ten eerste blijven wij stappen ondernemen om tussen de ISD en de  ISD-gemeenten 
afspraken te maken over de aan te leveren gegevens en informatie voor begroting, 
managementrapportages en rekening. 
Het college schetst twee scenario’s waarover voor- en nadelen weergegeven worden.  
 
Scenario 1: jaarrekening en kadernota in één raadsvergadering behandelen 
(continueren van huidige situatie).  
De behandeling staat momenteel gepland op 27 mei 2010. De stukken moeten uiterlijk 
30 maart in het college worden behandeld om deze termijn te halen. Onze accountant 
moet hierdoor begin/half maart beginnen met de controle van de programmarekening 
2010.  
Bij de ISD  heeft men een planning gemaakt over de aanlevering van de relevante 
informatie voor de deelnemende gemeenten. Hierbij zijn de volgende data genoemd: 

15 februari 2010, aanlevering SISA-gegevens, 
15 maart start accountantscontrole. 

Na de accountantscontrole worden de voorlopige cijfers aan de gemeenten ter 
beschikking gesteld. 
 
Dit betekent altijd dat onze accountant controleert met de voorlopige cijfers van de 
ISD als basis, daarnaast is ook het verslag van bevindingen van de accountant van 
de ISD begin maart nog niet voorhanden.  
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. 
 
Voordelen: 

 De gegevens van de jaarrekening kan de raad betrekken bij de behandeling 
van de kadernota. 

 Het jaarrekeningsproces wordt kort na afloop van een boekjaar afgesloten.  
 Er kan begonnen worden met de volgende planning en control-cyclus.  

 
Nadelen: 

 Er zijn van gemeenschappelijke regelingen niet altijd alle definitieve 
gegevens zijn beschikbaar, waardoor wij een risico lopen als de werkelijke 
cijfers afwijken van de voorlopige. 

 Accountants kunnen hierover in managementletters of verslag van 
bevindingen (negatieve) opmerkingen over maken. 
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Scenario 2: jaarrekening in de raad van juni behandelen (voor 15 juli), bij 
behandeling kadernota in mei, een voorlopig saldo van de jaarrekening 
presenteren.  
 
Voordelen: 

 De definitieve gegevens van de gemeenschappelijke regelingen zijn  
verwerkt in het boekjaar waar het betrekking op heeft. 

 De negatieve opmerkingen hierover in managementletter of verslag van 
bevindingen van accountant worden hierdoor beperkt.  

 Meer tijd om de programmarekening te maken, waardoor de kwaliteit 
vergroot wordt. 

 
Nadelen: 

 Geen gelijke behandeling van kadernota en jaarrekening in raad. 
 De jaarrekening over het afgesloten boekjaar wordt pas halverwege het 

volgende jaar vastgesteld. 
 
In de vergadering van de werkgroepaccountant kan naar aanleiding van de discussie 
over beide scenario’s een voorstel gedaan worden aan de raad, welk scenario de 
voorkeur heeft. 
 


