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Onderwerp:  
Bestuurlijke reactie op de managementletter 2019 van de accountant 

Kennisnemen van: 
De reactie van het college op de managementletter 2019 

Inleiding: 
De accountant heeft, als onderdeel van de controle van de jaarrekening 2019, de interim-controle 
uitgevoerd. De rapportage daarover, in de vorm van bijgaande managementletter, bevat bevindingen en 
aanbevelingen van de accountant. In deze brief geven wij u onze bestuurlijke reactie daarop. 

Kernboodschap: 

1. Samenhang met managementletter uitvoeringsorganisatie (zie Inleiding managementletter) 
Als college zijn wij verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening en bijbehorende 
tussenrapportages voor de gemeente Oudewater. Alle processen die leiden tot die jaarrekening 
vinden echter plaats in de organisatie van de gemeente Woerden (in de managementletter ‘de 
uitvoeringsorganisatie’ genoemd). Daarom doet de accountant op het terrein van (beheersing van) de 
bedrijfsvoeringsprocessen geen directe aanbevelingen aan ons college.  
Wel beveelt de accountant aan dat wij het college van Woerden verzoeken ons te informeren over de 
voor de gemeente Oudewater relevante onderwerpen op dit terrein, met als basis een afschrift van de 
managementletter van PSA aan Woerden en de reactie van het Woerdense college daarop. Deze 
aanbeveling nemen wij vanzelfsprekend over. Wij zullen het college van Woerden vragen naar en 
voor zover nodig met hen in gesprek gaan over de wijze waarop zij omgaan met de adviezen van de 
accountant op het gebied van interne beheersing.  
NB – het college van Woerden behandelt zijn managementletter op dezelfde dag als wij de onze, 
namelijk vandaag, 28 januari. Wij doen ons uiterste best om u nog vóór uw vergadering van 30 januari 
de bestuurlijke reactie van het Woerdense college op zijn managementletter te sturen. 

 
2. Rechtmatigheidsverantwoording 2021 (zie H.4 managementletter) 

Wij zijn door de organisatie van Woerden afgelopen najaar betrokken bij de opzet van een project ‘In 

Control’, waarvan de uitvoering in de organisatie inmiddels is gestart. Kernwoorden in dit project zijn 

rechtmatigheid, risicobeheersing, informatieveiligheid en gegevensbescherming. Een van de 

resultaten van het project is dat de inrichting van de processen voldoet aan financiële wet- en 

regelgeving en aan (overige) eisen m.b.t. rechtmatigheid. Dit draagt bij aan het gedragen afgeven van 



 

de rechtmatigheidsverklaring. 

De concerncontroller, tevens concerncontroller van Oudewater, is ambtelijk opdrachtgever van dit 

project. Periodiek worden we door de projectleider (de internal auditor van team Strategie en Control) 

geïnformeerd over de voortgang.  

Financiën 

n.v.t. 

Vervolg: 
- De concerncontroller ziet er namens het college op toe dat de aanbevelingen worden opgevolgd en 

verbeteringen worden geïmplementeerd in de reguliere processen. 
- De controle van de jaarrekening wordt door de accountant uitgevoerd in april/mei a.s. 

Bijlagen: 
Managementletter (PSA) (20.001564) 
 

 

Het college van burgemeester en wethouders,  
 
De secretaris,      De burgemeester (wnd.), 

     
ir. W.J. Tempel      W.G. Groeneweg 
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Geacht college, 

Wij hebben, als onderdeel van de controle van de jaarrekening 2019, de interim-controle voor uw gemeente 
uitgevoerd. Deze controle is primair gericht op de analyse en evaluatie van de interne beheersingsomgeving en de 
daarin opgenomen maatregelen van interne controle. In onze managementletter zijn onze bevindingen en 
aanbevelingen opgenomen. Tevens heeft deze controle als doelstelling om de aandachtspunten voor de jaarrekening 
2019 te signaleren en onder uw aandacht te brengen. 

Volledigheidshalve merken wij op dat onze analyse en evaluatie is uitgevoerd in het kader van de door u verstrekte 
opdracht tot controle van de jaarrekening.  

Wij merken op dat deze brief is opgesteld ten behoeve van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Oudewater en niet zonder onze toestemming aan derden mag worden verstrekt. 

De bevindingen en aanbevelingen dienen te worden gelezen als constructieve aanwijzingen voor het college als 
onderdeel van het continue proces van het veranderen en verbeteren van de beheersing van de bedrijfsvoering en de 
kwaliteit van de jaarrekening. Graag willen wij deze rapportage en de daarin opgenomen bevindingen en aanbevelingen 
nader met u bespreken. 

Met vriendelijke groet, 

Publieke Sector Accountants B.V.  

 

 

A. Booij RA 
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Contact 

De volgende personen kunnen benaderd 
worden bij vragen met betrekking tot deze 
managementletter: 

Arie Booij 

Tel: 06 15092689 

Arjan Sallehart 

Tel: 06 15092694 
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1. Inleiding 
Onze controleaanpak 
is risicogericht 
 
 

In het kader van onze interim-controle hebben wij de interne beheersingsomgeving onderzocht voor zover dit relevant is voor de bijdrage 
daarvan aan de getrouwheid en rechtmatigheid van de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de 
accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel 
belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in 
aanmerking, die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan. Deze risico-inschattingen hebben 
echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing. Hierdoor is onze analyse en 
evaluatie beperkter dan dat deze zou zijn geweest in het kader van een opdracht tot het geven van een oordeel omtrent de opzet, het 
bestaan, de effectiviteit en de efficiency van de interne beheersing als geheel en bestrijkt daarom niet noodzakelijkerwijze alle in de 
interne organisatie vervatte tekortkomingen. Daarnaast hebben wij een aantal aandachtspunten benoemd waarvan wij het zinvol achten 
daar bij de controle aandacht aan te besteden.  
 

  

Samenhang met 
managementletter 
uitvoeringsorganisatie 

Uw gemeente heeft de bedrijfsvoering door een op samenwerking gerichte dienstverleningsovereenkomst (DVO) uitbesteed aan een 
uitvoeringsorganisatie, welke belegd is bij de gemeente Woerden. De gemeente Woerden draagt in juridische zin de verantwoordelijkheid 
over deze organisatie 
 
Als college van de gemeente Oudewater bent u verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening (en tussentijdse 
verantwoordingsinformatie aan de raad) van uw gemeente. Daarentegen vinden alle processen die uiteindelijk leiden tot de 
verantwoording van baten, lasten en balansposities in de jaarrekening, plaats bij de uitvoeringsorganisatie. Om de betrouwbaarheid van 
de informatie in uw jaarrekening (en tussentijdse rapportages) te waarborgen, is het vanuit uw formele rol die bij deze juridische structuur 
hoort belangrijk om goed toezicht te houden op de realisatie van de afspraken die u gemaakt heeft met de uitvoeringsorganisatie. U heeft 
dat geborgd met de afgesloten dienstverlenings- en uitvoeringsovereenkomst welke daar handvatten voor geven. Daarnaast hanteert u 
het principe van vertrouwen. In verband met de uitbesteding van uw bedrijfsvoering, is het van belang deze managementletter ook mede 
in het perspectief van uw toezicht op de ambtelijke ondersteuning door de uitvoeringsorganisatie te plaatsten. Wij vinden het in dat 
verband van belang, dat u zich door het bestuur van de uitvoeringsorganisatie laat informeren over de voor de gemeente Oudewater 
relevante onderwerpen. Daarvoor zou onze managementletter aan de uitvoeringsorganisatie en de reactie van het bestuur daarop een 
goede basis kunnen zijn. 
 
In het volgende hoofdstuk geven wij kort de, naar onze mening, voor uw relevante onderwerpen die wij aan de uitvoeringsorganisatie 
hebben gerapporteerd weer. 
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Aandachtspunten voor 
controle en rapportage 

Voor de jaarrekeningcontrole 2019 onderkennen wij een aantal aandachtspunten, die een verhoogd (bruto) risico met zich mee (kunnen) 
brengen op een materiële fout in uw jaarrekening en die een mogelijke impact op de bedrijfsvoering kunnen hebben. Opname van een 
risicogebied of aandachtspunt in deze opsomming betekent niet dat daadwerkelijk sprake is van risico’s die zich daadwerkelijk voordoen, 
maar zijn enkel bedoeld om aan te geven dat wij hier tijdens onze controle (extra) aandacht aan zullen besteden. De risico’s en 
aandachtspunten zijn hieronder weergegeven. Deze aandachtspunten hebben wij afgestemd met de auditcommissie in ons startgesprek. 
 
• De follow-up ten aanzien van eerder gerapporteerde aandachtspunten vanuit de interne en externe controle.  
• De voortgang en status van de (noodzakelijke en gewenste) verbeteringen met betrekking tot de kwaliteit van de interne beheersing 

in relatie tot de af te geven collegeverklaring rechtmatigheid (2021). 
• “Management override of controls”. Dit betreft de mogelijkheid die het management heeft om specifieke controlemaatregelen te 

omzeilen, bijvoorbeeld door memoriaalboekingen of het schattingsproces. De specifieke aandacht voor dit risico is voorgeschreven 
vanuit de controlerichtlijnen en is niet uniek voor Oudewater. 

• Voldoen aan het Bbv. 
• De waardering en risicoschatting met betrekking tot lopende grondexploitaties, inclusief de vanaf 2016 geldende regels rondom het 

tussentijds winstnemen. 
• De waardering van de destijds overgehevelde gronden (niet in exploitatie genomen gronden) naar de materiële vaste activa. 
• De verantwoording en waardering van voorzieningen en onderhoudsreserves in relatie tot de aan- of afwezigheid van actuele 

beheerplannen.  
• De waardering en presentatie van de bijstandsdebiteuren. 
• De naleving van de (Europese) aanbestedingsregels. 
• De fiscale positie. 
• Risico’s en onzekerheden sociaal domein. 
• De kwaliteit van de IT-omgeving in 2019. Zijn de aandachtspunten uit voorgaande jaren opgepakt en opgelost?  
 
Ter voorkoming van een materiële fout in de jaarrekening heeft u voor bovenstaande risicogebieden beheersmaatregelen getroffen. Wij 
hebben ons tijdens de interim-controle gericht op de opzet en het bestaan van de door u ingerichte beheersingsomgeving, die deze 
risico’s moeten verkleinen. 
 

  

Materialiteit De materialiteitsbepaling bij de gemeente Oudewater is gebaseerd op het Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden (BADO) en 
op het controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van de gemeente Oudewater (2010). Voor fouten is deze 
gebaseerd op 1% van de totale lasten inclusief dotaties aan de reserves en voor onzekerheden op 3% van de lasten inclusief stortingen in 
reserves. Bij onze controleplanning zijn wij vooralsnog uitgegaan van de cijfers volgens de begroting 2019. Wanneer de jaarrekening 2019 
beschikbaar is, zullen wij onze materialiteitbepaling op basis van de werkelijke cijfers over 2019 herzien. Bij de interim-controle is derhalve 
uitgegaan van: 
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Bron: begroting 2019 Fouten Onzekerheden 

Materialiteit € 210.000  € 630.000 

 
Voor de controle op naleving van de WNT hanteren wij een lagere materialiteit. Deze specifieke materialiteitsberekening is verplicht 
gesteld vanuit het controleprotocol WNT. 
 

  

Kernboodschappen De kernboodschappen uit onze interim-controle 2019 hebben wij steeds in de linker kantlijn weergegeven.  
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2. Belangrijke gerapporteerde bevindingen aan de uitvoeringsorganisatie 
Verbeter-
mogelijkheden interne 
beheersing 

Wij hebben het bestuur van de uitvoeringsorganisatie een aantal adviezen gegeven om de interne beheersing te verbeteren. De 
belangrijkste adviezen zijn: 

 Stel op korte termijn een plan van aanpak op om in de jaarrekening 2021 een rechtmatigheidsverantwoording van het college op te 
kunnen nemen. Zie ook verderop in deze managementletter. 

 Versterk de interne beheersing in de bedrijfsprocessen, waardoor de verbijzonderde interne controle een grotere bijdrage aan de 
organisatieontwikkeling kan leveren. 

 Actualiseer de zogenaamde scoping (die is de gezamenlijke definitie van posten en stromen in uw administratie) voor de jaarrekening 
2019 en de Verbijzonderde Interne Controlefunctie (VIC) 2020, zodat de VIC zich kan blijven toespitsen op de risicovolle posten en 
stromen. 

 Actualiseer de materiële (financiële) processen en documenteer het bestaan van beheersmaatregelen regelmatig.  
 Stel een overkoepelend intern controleplan op dat mee ontwikkelt met de stappen die de organisatie maakt, om te borgen dat dit 

plan blijvend alle relevante onderdelen van de interne beheersing raakt. 
 Blijf de follow up van de bevindingen uit de interne en externe controle monitoren. 
 Integriteit en ethiek staan duidelijk op de agenda. Ons advies is om een (fraude)risicoanalyse uit te voeren en die te verbinden met de 

VIC. 

  
Kwaliteit financiële 
processen 

 

Wij hebben het bestuur van de uitvoeringsorganisatie adviezen gegeven om de financiële processen verder te verbeteren. De 
belangrijkste adviezen geven wij hieronder weer: 

 Door het ontbreken van een integrale verplichtingen-administratie is de volledigheid van de lasten niet gewaarborgd. 
 Heroverweeg het beleid rondom het vaststellen dat er daadwerkelijk prestaties zijn geleverd voor facturen die betaald worden en 

draag zorg voor een duidelijke registratie van prestatieverklaringen. 
 De bestaande hulpmiddelen om de rechtmatigheid van aanbestedingen preventief te borgen en achteraf aan te tonen kunnen beter 

benut worden. Er dient achteraf (nog) vastgesteld te worden of de inkopen rechtmatig zijn aanbesteed. 
 De IT-omgeving is (nog) niet ondersteunend aan de interne beheersing. 
 Inventariseer welke mogelijkheden er bestaan om het proces omtrent het monitoren van de subsidies effectiever en efficiënter te 

maken. 
 Er is geen sprake van een vanuit controle-oogpunt toereikende splitsing van taken bij de goedkeuring facturen.  
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Overige adviezen en 
aandachtspunten 

Wij hebben het bestuur verder (voor u relevant) volgende adviezen gegeven: 
 
 Geef inzicht in het schattingsproces rondom de waardering van de grondexploitaties. 
 Zoek zo spoedig mogelijk uit of, en zo ja op welke wijze, vorderingen uit hoofde van bijstandverlening in de jaarrekening verantwoord 

en gewaardeerd moeten worden.  
 De projectbeheersing voor inkomende subsidies moet versterkt worden.  
 Beheerplannen voor onderhoudsvoorzieningen (moeten) worden geactualiseerd. Draag zorg voor een goede financiële vertaling in 

2020. 
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3. Aandachtspunten jaarrekening 
Aandachtspunten voor 
de jaarrekening 2019 

Stel zichtbaar vast dat de jaarstukken aan het BBV voldoen  
Voor de jaarrekening 2019 is het van belang dat u vaststelt dat deze geheel aan het BBV voldoet. Wij zullen u daartoe voorzien van een 
checklist, waarmee u deze controle kunt uit voeren en documenteren. Wanneer sprake is van afwijkingen, ook in de vergelijkende cijfers 2018, 
dan moeten deze uiteraard aangepast worden.  
 
Tijdige afronding VIC noodzakelijk voor slagen jaarrekeningtraject  
Wij verzoeken u te bewaken dat de uitvoeringsorganisatie de VIC over 2019 tijdig af rond. Omdat wij de beoordeling de VIC ruimschoots 
voor de start van de jaarrekeningcontrole willen afronden, is het noodzakelijk dat de VIC 2019 medio februari 2020 is afgerond.  
 
Overige aandachtspunten jaarrekening 2019  
Op basis van onze tussentijdse controle en de ervaringen van de controle 2018 vragen wij u bij het opstellen van de jaarrekening 2019 
specifiek aandacht voor de volgende punten:  
 Stel vast dat jaar overstijgende facturen voor het juiste bedrag aan het juiste jaar (naar rato van geleverde prestaties) worden 

toegerekend.  
 Stel vast dat lasten aan het juiste jaar zijn toegerekend (jaarafbakening). Voer daartoe tijdig (direct na het sluiten van de administratie) 

een voortgezette controle uit op de volledigheid van de schulden. Stem uw aanpak met ons af.  
 Draag zorg voor een adequate en actuele onderbouwing van de personeel gerelateerde voorzieningen (wethouders pensioenen en 

wachtgeld voormalig personeel en bestuurders)  
 Draag zorg voor actuele onderbouwing van de voorzieningen voor dubieuze debiteuren.  
 Zorg voor een juiste berekening van de kapitaallasten 2019.  
 
Actualisatie normenkader 2019  
Het normenkader voor de (rechtmatigheids-)controle moet voor de controle 2019 nog worden geactualiseerd. Wij verzoeken u ons het 
(concept) normenkader 2019 te laten beoordelen, voordat dit aan de raad wordt aangeboden.  
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Invoering 
rechtmatigheids-
verantwoording – zorg 
dat u op koers blijft! 

 

In de meicirculaire 2018 heeft het ministerie van BZK aangegeven dat met ingang van het boekjaar 2021 het college zelf een 
rechtmatigheidsverklaring bij de jaarrekening moet afgeven. Tot en met de jaarrekening 2020 geeft de accountant bij de jaarrekening van 
uw gemeente een controleverklaring af, met daarin een oordeel over de getrouwheid en rechtmatigheid. Dat tweede oordeel, over de 
rechtmatigheid, verdwijnt vanaf de jaarrekening 2021. Het wordt vanaf dan de taak van het college zelf om zich daarover te 
verantwoorden. Via de rechtmatigheidsverklaring zal het college de rechtmatigheid verantwoorden aan de raad. Als accountant stellen 
wij vervolgens vast dat de rechtmatigheidsverantwoording een getrouw beeld geeft van de werkelijkheid. 

Over de invoering van deze 
rechtmatigheidsverklaring en wat 
dit allemaal voor uw organisatie 
betekent, is de afgelopen periode 
(onder andere door het ministerie 
van BZK, de commissie Depla, de 
VNG et cetera) veel geschreven, 
maar is ook nog sprake van veel 
onduidelijkheden. Ook al is nog niet 
duidelijk op welke wijze de 
rechtmatigheidsverantwoording 
precies tot stand komt, adviseren 
wij u om op korte termijn te 
beginnen met de voorbereidingen 
en een plan van aanpak op te 
stellen. Op basis van dit plan van 
aanpak en de tussentijdse 
evaluaties daarbij, kunt u borgen 
dat u in 2022 in staat bent om de 
rechtmatigheidsverantwoording 
voor het boekjaar 2021 op te 
stellen. 

Schematisch zien wij dit als volgt 
(zie hiernaast): 

 

4. Rechtmatigheidsverantwoording 2021 



 

Managementletter 2019    312018010.19.288 - 9 
 

Ook de VNG raadt u aan niet te wachten tot 2021. Vragen die u zichzelf hierbij kan stellen zijn (aldus de VNG): 

1. Wat zijn uw ambities aangaande de rechtmatigheidsverantwoording en het eventueel breder trekken naar een “in control 
statement”? En hoe raken deze ambities de inrichting van onze bedrijfsvoering? 

2. Wat is er voor nodig om zelf (als college) straks een rechtmatigheidsverantwoording af te kunnen geven? Hebben we al voldoende 
expertise in huis of moeten we samenwerking in de regio opzoeken? 

3. In hoeverre zijn we nu al in staat om zelf een oordeel te geven over de financiële rechtmatigheid van onze belangrijkste processen? Is 
onze verbijzonderde interne controlefunctie bijvoorbeeld al zodanig opgezet dat, we aan het eind van het jaar al een totaalconclusie 
kunnen trekken met vertaling naar de balans en staat van baten en lasten zijn opgenomen? 

4. Kunnen we al eerder proberen om zelf een (deel van de) rechtmatigheidsverantwoording op te stellen, vooruitlopend op de 
wettelijke verplichting? Die we dan ook gebruiken voor de afstemming en voorbereiding op de externe accountantscontrole? 

De huidige transitie die u doormaakt op het gebied van interne beheersing, kan naar onze mening een belangrijke rol spelen bij het 
opstellen van het plan van aanpak en de doorontwikkeling van de eigen organisatie. Wij adviseren u derhalve om de (te nemen) stappen 
die u maakt op dit terrein mee te nemen in het op te stellen plan van aanpak. 
 

   

 


