
 
 

 

   

 

TERUGKOPPELING 

AUDITCOMMISSIE 
 

Aan  : de raad van de gemeente Stichtse Vecht 

Van  : Auditcommissie, d.d. 14 februari 2018 

Betreft  : Terugkoppeling ten behoeve van de raad 

Onderwerp : Managementletter interimcontrole 2017 accountant 

 
In de vergadering van de Auditcommissie van 14 februari jl. is de Managementletter, met de 
bevindingen naar aanleiding van de interimcontrole  2017 en de reactie van het college op de 
aanbevelingen, met de accountant besproken.  
 
Op grond van artikel 7, lid 2 van de Verordening op de auditcommissie, kan de auditcommissie  
slechts beraadslagen en besluiten wanneer meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden 
aanwezig is. In de vergadering van 14 februari ontbrak een quorum. Desondanks willen wij u toch een 
terugkoppeling geven van het gesprek met de accountant. 
 

In het dashboard interimcontrole (pagina 4) staan de belangrijkste bevindingen:  
• De significante processen zijn, conform voorgaand jaar, van voldoende niveau, rekening 

houdend met de nog uit te voeren aanvullende gegevensgerichte werkzaamheden door de 
accountant.  

• Het beeld van de interne beheersing is positief gewijzigd ten opzichte van 2016. 
Geconstateerd worden met name verbeteringen in het sociaal domein en de IT omgeving.  

• Geadviseerd wordt een tussentijdse preventieve controle op naleving EU 
aanbestedingsregels. 

 
Wat betreft de Bedrijfsvoering: 

• Belangrijk aandachtspunt blijft opstellen/actualiseren van procesbeschrijvingen van alle 
relevante processen.  

 De accountant kan nog niet (volledig) op de verbijzonderde interne controle steunen. Wel kan 
hij voor boekjaar 2017 in grotere mate gebruik maken van de werkzaamheden van team 
Audit. 

 Aandacht voor formeel (zichtbaar) afsluitproces, teneinde betrouwbaarheid 
managementinformatie te waarborgen. 

 
 



 
 

 

Beheersing ICT: 

Omdat de IT General Controls inzake KEY2Financiën, PIMS@all en GWS4All niet het gehele jaar 
navolgbaar hebben gewerkt kan de accountant hier niet op steunen. 

 Werking proces autorisatiebeheer en periodieke controle daarop nog ontoereikend voor alle 
applicaties. 

 Wachtwoordbeleid voor applicaties KEY2Financiën, PIMS@all en GWS niet gehele jaar op 
orde. 

 Binnen de applicaties KEY2Financiën en PIMS@all beschikken gebruikers met een rol in de 
organisatorische processen over te ruime beheerrechten (zogeheten super-users). 

 

Vooruitblik jaarrekeningcontrole: 

• Gemeente Stichtse Vecht beschikt nog niet over een vastgesteld normenkader voor de 
uitvoering van de accountantscontrole 2017. Het normenkader wordt in december 
2017/januari 2018 vastgesteld (is inmiddels door het college vastgesteld). 

 Belangrijk aandachtspunt betreft de tussentijdse controle van de aanbestedingen (door middel 
van zogeheten ‘spendanalyse’). 

 Proces jaarrekening 2016 is met organisatie geëvalueerd, naar aanleiding hiervan adviseert 
men het volgende: 
- Het uitvoeren van gegevensgerichte controlewerkzaamheden voor de processen waarbij 

de accountant niet kan steunen op de interne beheersingsmaatregelen. 
- Controle van de te verantwoorden SiSaregelingen. 
- Afwerking van de aandachtspunten naar aanleiding van de interim-controle (bijvoorbeeld         

actiepunten/aandachtspunten IT). 
 
De Auditcommissie heeft kennisgenomen van de stukken en kan hiermee instemmen.  
 

De Managementletter (met het b&w advies en het advies van de Auditcommissie) wordt op de lijst van 
ingekomen stukken voor de raad van 6 maart 2018 geplaatst.  
 

 

De Auditcommissie van Stichtse Vecht, 

 

I. Roetman, voorzitter    J.M. Willenborg, secretaris 

 


