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1. Managementletter 2017
2. Overzicht Bevindingen 2017 en 

voortgang 2016

Besluit college
CONFORM ADVIES

Advies te nemen besluit
1. Kennisnemen van de Managementletter 2017.
2. Kennisnemen van de reactie van de ambtelijke organisatie op de aanbevelingen uit de 

Managementletter 2017.
3. De Managementletter 2017 samen met de ambtelijke reactie via de auditcommissie ter 

kennisname aan de raad aanbieden.
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TOELICHTING

Inleiding
Als voorbereiding op de controle van de jaarrekening heeft de accountant in het 4® kwartaal 2017 de 
jaarlijkse interim-controle uitgevoerd. In de Managementletter 2017 doet de accountant verslag van 
de bevindingen en aanbevelingen uit deze controle (bijiage 1). De ambtelijke reactie op de 
aanbevelingen is in bijiage 2 opgenomen. In dit collegevoorstel wordt beknopt op de hoofdlijnen uit 
de Managementletter 2017 ingegaan.

Argumenten
1. De Managementletter 2017 (ML 2017) bevat aanbevelingen en aandachtspunten voor de interne 

beheersing en de jaarrekeningcontrole 2017
De interim-controle van de accountant richt zich op de bedrijfsvoering en processen, voor zover deze 
relevant zijn voor de jaarrekeningcontrole. Naast de bevindingen en aandachtspunten voor de 
jaarrekening 2017 die daaruit volgen, vermeldt de accountant in de Managementletter (ML) ook 
aanbevelingen voor de interne beheersing. Daarnaast bevat de ML een aantal actuele ontwikkelingen 
die relevant zijn voor de bedrijfsvoering en interne beheersing binnen gemeenten. Omdat 
bedrijfsvoering en -processen tot de verantwoordelijkheid van het college behoren, rapporteert de 
accountant zijn bevindingen aan het college.

a. Hoofdliin Managementletter 2017
De ML 2017 is positief over de ontwikkeling van de interne beheersing binnen Stichtse Vecht in 2017. 
De accountant constateert dat de interne beheersing binnen de organisatie het afgelopen jaar 
opnieuw is verbeterd en dat de kwaliteit van de voor de jaarrekening belangrijke processen van een 
voldoende niveau is.

De organisatie heeft in 2017 nadere stappen gezet om de interne beheersing verder te versterken, 
daardoor is de kwaliteit van de voor de jaarrekening relevante processen in 2017 verder 
toegenomen. Dit betreft met name de transities sociaal domain, de IT omgeving en het instellen van 
het team Audit. In het sociaal domain is bijvoorbeeld het proces uitkeringen verbeterd door 
toegenomen aandacht voor dossiervorming. Binnen de IT-omgeving is de beheersing versterkt als 
gevolg van een aantal ingevoerde maatregelen bij de voor de jaarrekening relevante IT-systemen, 
alsmede maatregelen op het gebied van informatieveiligheid. Uit het door de accountant in de ML 
2017 geschetste beeld blijkt dat de stappen die de organisatie heeft gezet bijdragen aan het 
verbeteren van de kwaliteit van de belangrijkste processen.

De managementletter is van nature positief kritisch van aard, omdat deze gericht is op te verbeteren 
aspecten in de interne beheersing. Voor het aanbestedingsproces, de IT-omgeving en de planning- 
en controlcyclus ziet de accountant nog verdere mogelijkheden voor verbetering. Deze onderdelen 
hebben binnen de organisatie al de aandacht en worden in 2018, zoals uit bijiage 2 blijkt, waar nodig, 
verder opgepakt.
Het proces aanbesteden is naar het oordeel van de accountant nog niet voldoende op orde. De 
accountant constateert dat de geldende procedures rondom inkopen helder zijn en de gemeente een 
contractenregister kent. Echter de volledigheid van het contractenregister is (nog) onvoldoende 
geborgd en er is (nog) geen zichtbare controle op prestatielevering. Op grond hiervan is de 
accountant van mening dat de interne beheersing op rechtmatigheidsrisico’s bij de gemeentelijke 
aanbesteding onvoldoende sluitend is. De accountant adviseert om: het proces te verbeteren door 
o.a. het tussentijds uitvoeren van een spendanalyse; het gebruik maken van het contractenregister 
en een verplichtingenadministratie. Tijdens de interim-controle waren de controles op de 
aanbestedingen onderhanden, de spendanalyse 2017 staat voor januari 2018 gepland en met ingang 
van 1 januari 2018 is de verplichtingenadministratie ingevoerd voor inkopen boven de € 10.000. De 
invulling van zichtbare controles op prestatieleveringen bespreken wij nader met de accountant.
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Vender blijft het opstellen/actualiseren van de procesbeschrijvingen een aandachtspunt. Hiervoor stelt 
de organisatie een plan van aanpak op. Dit plan wordt in het eerste kwartaal van 2018 aan de directie 
aangeboden.

Het proces belastingen is voor 2017 niet beoordeeld. De interim- en jaarrekeningcontrole vinden 
plaats door de accountant van BSWW.

b. Ontwikkelinaen interne beheersina en jaarrekeningcontrole

Toegenomen eisen aan accountantscontrole (jaarrekeningcontrole)
De accountant merkt op dat de laatste jaren sprake is van een toename in de eisen die de Autoriteit 
Financiele Markten (AFM) stelt aan de kwaliteit en documentatie van de accountantscontrole. Dit leidt 
er o.a. toe dat de accountant meer werkzaamheden uitvoert, meer vragen stelt en uitgebreidere 
onderbouwingen verwacht. Omdat de toegenomen eisen worden gerelateerd aan de interne 
beheersing van de gemeente hebben ze ook gevolgen voor onze processen, de rechtmatigheid en 
de controle op beide. Deze ontwikkeling wordt herkend en heeft nadrukkelijk de aandacht. Als de 
interne beheersing in opzet, bestaan en werking toereikend en aantoonbaar is voor onszelf, kan naar 
verwachting ook de accountant hier meer en beter gebruik van maken.

De accountant constateert dat de gemeente Stichtse Vecht een uitgebreid, maar niet zichtbaar, 
systeem van interne beheersing heeft. In de ML 2017 doet de accountant aanbevelingen tot 
verbetering daarvan bijvoorbeeld voor de processen van de planning- en controlcyclus en de bij de 
Hoofdlijn ML 2017 genoemde aandachtspunten.

(Verbijzonderde) interne controle
Voor de Verbijzonderde interne controle geeft de accountant aan voor 2017 in grotere mate gebruik 
te kunnen maken van de werkzaamheden van team Audit. Om de aansluiting tussen de 
werkzaamheden van de accountant en het team Audit verder te stroomlijnen stemt het team het VIC 
plan 2018 in een vroegtijdig stadium met de accountant af.

Informatietechnologie (IT)
IT vormt een steeds groter onderdeel van de bedrijfsvoering. Voor de jaarrekening betekent dit dat de 
getroffen beheersmaatregelen op het gebied van IT een belangrijke randvoorwaarde zijn voor de 
controle daarvan. De IT-beheersmaatregelen moeten in voldoende mate de betrouwbaarheid en 
continuTteit van de IT-applicaties en de daarmee gegenereerde informatie waarborgen. Op basis van 
de interim-controle concludeert de accountant voor de algemene IT-beheersmaatregelen dat:

» de bevindingen over 2016 serieus zijn opgepakt;
• de gemeente verbeteringen in de algemene IT-beheersmaatregelen heeft doorgevoerd. 

Tijdens de auditperiode was een aantal bevindingen nog onderhanden. De accountant heeft 
daardoor voor een aantal beheersmaatregelen de opvolging niet kunnen vaststellen. Met name de 
stand van zaken op het onderdeel autorisatiebeheer leiden ertoe dat de accountant niet voldoende 
op de voor de jaarrekening relevante applicaties kan steunen. De accountant voert daarom bij de 
jaarrekening-controle voor de applicaties GWS (Sociaal domain) en Key2Financien aanvullende 
gegevensgerichte werkzaamheden uit om voldoende zekerheid te verkrijgen dat geen sprake is van 
materiele fouten in de jaarrekening die samenhangen met de gemaakte IT-bevindingen. In bijiage 2 is 
aangegeven hoe de IT-bevindingen in 2018 verder worden opgepakt.

2.De aanbevelingen uit de ML 2017 zijn doorde ambtelijke organisatie voorzien van een reactie 
Hoe de organisatie invulling en uitvoering aan de aanbevelingen van de accountant gaat geven is 
opgenomen in bijiage 2 ‘Managementletter 2017, Bevindingen 2017 en voortgang 2016’. De 
voortgang hiervan wordt per kwartaal als onderdeel van interne beheersing gemonitord. Daarnaast 
beoordeelt de accountant bij de jaarrekeningcontrole de opvolging van de aandachtspunten.
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Kantteken ingen
■ Ondanks de transformatie en doorgevoerde verbeteringen in het sociaal domein blijft de 

gemeente voor de jaarrekeningcontrole 2017 afhankelijk van accountantsverklaringen van 
zorgaanbieders. De start van de jaarrekeningcontrole 2017 door de accountant van Stichtse 
Vecht staat gepland voor medio maart 2018. De afronding is afhankelijk van de snelheid van 
ontvangst van de benodigde accountantsverklaringen van zorgaanbieders.

• Ook voor 2017 is het de verwachting dat de persoonsgebonden budgetten (RGB’s) leiden tot 
een niet goedkeurende verklaring voor de SVB. Dit brengt voor Stichtse Vecht, net als 
voorgaande jaren, een bedrag van circa € 1,4 miljoen aan onzekerheid voor de jaarrekening 
met zich mee. Gelet op de totale ruimte aan onzekerheden van ca € 3,85 miljoen hoeft dit 
evenals voorgaande jaren een goedkeurende verklaring niet in de weg te staan. Het 
vermindert wel de ruimte voor andere onzekerheden die uit de controle door de accountant 
kunnen voortvioeien.

Uitvoering
De ML 2017 wordt tezamen met de ambtelijke reactie na besluitvorming door het college aan de 
auditcommissie voorgelegd. De behandeling in de auditcommissie staat gepland voor 31 januari 
2018. Na bespreking van de ML in de auditcommissie stuurt de griffier deze ter kennisname door 
naar de raad.

Communicatie en Participatie
De ML 2017 is in principe bedoeld voor college en management. Vanwege transparantie wordt de ML 
ook ter kennisname van de raad gebracht.

Raadsinformatiebrief
De ML wordt via de auditcommissie aan de raad aangeboden.

Financiele paragraaf
N.v.t.

Juridische paragraaf
N.v.t.

Risicoparagraaf
N.v.t.

Duurzaamheidsaspecten
N.v.t.

Overige aspecten
Erzijn geen overige aspecten.
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