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Hoofdstuk 1.  Dashboard Interim controle)

Team Jaar
Advies 

overgenome
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Reactie op bevindingen (dec. 2017)

29-11-2017 p. 4 Adviezen n.a.v. belangrijkste bevindingen:
1 De accountant adviseert een preventieve controle op 

naleving EU aanbestedingsregels. Audit i.o.m.  
Jur. Zaken 2017 J

Team Audit voert deze controle begin 2018 samen met het 
team Juridische zaken (Inkoop) uit. Dit vindt vooruitlopend op 
de jaarrekeningcontrole 2017 plaats. 

29-11-2017 Bedrijfsvoering
& 3-1-2017 2 Aandacht voor formeel (zichtbaar) afsluitproces teneinde 

betrouwbaarheid managementinformatie te waarborgen

Fin. 2016/ 2017 J

In het 4e kwartaal 2017 is het proces van de 
kwartaalafsluiting beschreven. De afsluiting van het 4e 
kwartaal is de basis voor de Jaarrekening. Vanaf het 1e 
kwartaal 2018 vinden er kwartaalafsluitingen plaats en zal er 
per kwartaal een balansdossier worden opgesteld. Deze 
dossiers worden aan het team Audit ter beoordeling 
aangeboden.

29-11-2017 Vooruitblik Jaarrekeningcontrole
3 Het proces jaarrekening 2016 is met de organisatie 

geëvalueerd. Naar aanleiding hiervan adviseert de 
accountant voor de jaarrekeningcontrole 2017:
- Het uitvoeren van gegevensgerichte controle- 
werkzaamheden voor de processen waarbij we niet
kunnen steunen op de interne beheersings-maatregelen;
- Controle van de te verantwoorden SiSa regelingen;
- Afwerking van de aandachtspunten naar aanleiding van 
de interimcontrole (bijvoorbeeld actiepunten / 
aandachtspunten IT).

Fin. + Audit + 
accountant 2017 J

Met de accountant is afgesproken dat de organisatie en/of de 
accountant de genoemde controles al, vooruitlopend op de 
jaarrekeningcontrole van maart 2018, in februari 2018 
uitvoert. 

Datum advies 
accountant

nr. Pag. nr. 
uit ML  
2017

Adviezen accountant Managementletter 2017 (ML 
2017)

Hoofdstuk 2. Waarnemingen vanuit onze natuurlijke 
advies rol

Team Jaar Risico
Advies 

overgenome
n (J/N)

Reactie op bevindingen (dec. 2017)

29-11-2017 p. 6 Interne beheersing - organisatieniveau 
4 De accountant constateert dat de financiële informatie en 

voortgang uit de gesprekken tussen team Financiën, 
diverse teammanagers en directie niet zichtbaar worden 
aangesloten met de (financiële) administratie.

Fin. 2017

In het overleg met de accountant over de jaarrekening 2017 
wordt de nadere duiding en follow up van dit punt afgestemd. 

5 Proces begroting:
De accountant adviseert vanwege het belang van de 
begroting als sturingsinstrument, het proces voor het 
opstellen van de begroting te beschrijven (in een 
procesbeschrijving), inclusief de interne 
controlemaatregelen ten aanzien van de totstandkoming 
van de begroting. Hetzelfde geldt ook voor het proces 
van de begrotingswijzigingen.

Fin. 2017 J

Het proces van de begroting is opgenomen in de planning 
"Begroting". Aan de hand hiervan wordt de 
Programmabegroting opgesteld en het proces is deels 
interactief. Het proces van de begrotingswijzigingen is op dit 
moment niet beschreven. Dit realiseren wij in 2018.

3-1-2017 
(= nr. 2)
+
29-11-2017 
(overig)

6 Bestuursrapportage:
Wij adviseren u het financieel afsluitproces (verder) te 
formaliseren en te documenteren:
- (zichtbare) aansluitingen met subadministraties
- (zichtbare) analyse tussenrekeningen
- hanteren checklist om de volledigheid van de 
werkzaamheden te waarborgen

Fin. 2016 / 2017 J

Zie reactie bij punt 2. De afsluiting van het 2e kwartaal is de 
basis voor de bestuursrapportage.

29-11-2017 p. 7 Audit en interne controle
7 Wij stellen het op prijs om in een vroegtijdig stadium 

(voorjaar 2018) kennis te nemen van dit aangepaste VIC 
plan. Wij zullen daarop een tijdige reactie verstrekken. Audit 2017 J

Het VIC plan voor 2018 is in het 4e kwartaal 2017 opgesteld. 
De vaststelling door de directie volgt op korte termijn, waarna 
het aan de accountant beschikbaar wordt gesteld. Wij 
verwachten het plan in het 1e kwartaal 2018 met de 
accountant te bespreken.
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29-11-2017 Actuele ontwikkelingen
8 p. 9 Algemene Verordening (AVG) m.i.v. 25 mei 2018:

Wij adviseren een Privacy impactanalyse uit te (laten) 
voeren om inzicht te krijgen in de risico’s die u als 
organisatie loopt rond de verwerking (verzamelen, 
gebruik, bewaren, vernietigen) en bescherming 
(informatiebeveiliging) van uw (persoons)gegevens 
(welke, waar, betrokken partijen).

Jur. Zaken 2017 J

Wij zijn het eens met het advies van de accountant en 
voeren Privacy Impact Assessments (PIA’s) uit op een nog te 
maken selectie van de meest risicovolle werkprocessen 
alsmede bij nieuwe projecten waarbij (bijzondere) 
persoonsgegevens verwerkt worden. Dit is ook opgenomen 
in het “Jaarplan 2018 Privacy & Informatiebeveiliging” 
(geaccordeerd door de directie op 07-12-2017). In het eerste 
kwartaal van 2018 zal de gemeente Stichtse Vecht formeel 
een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aanstellen. De 
FG zal toezien op het uitvoeren van de PIA’s. Voor de wijze 
waarop de PIA’s worden uitgevoerd overwegen we een tool 
te gebruiken die uitgaat van de standaard vragenlijsten zoals 
die bijv. door Norea beschikbaar zijn gesteld.

9 p. 11 Graag gaan wij met de organisatie in overleg over de 
onderbouwing van de fiscale positie(s) in de jaarrekening, 
zowel t.a.v. de vennootschapsbelas-ting, BTW als 
loonbelasting. Daarbij willen wij, bij voorkeur via een 
positionpaper, graag een nadere toelichting op onder 
meer de volgende vragen: 
- Heeft de gemeente een interne procedure t.a.v. de 
inschatting van de vennootschapsbelasting, BCF-
labelingen loonbelasting?
- Zijn er recente externe onderzoeken door of 
afstemmingen geweest met de belastingdienst?
-Zijn de procedures, inclusief interne controles, met 
betrekking tot het aangifteproces beschreven?
-Op welke wijze blijft de gemeenten op de hoogte en 
beheerst u alle fiscale ontwikkelingen?

Fin. 2017 J

Wij stemmen in met het voorstel van de accountant om 
hierover in gesprek te gaan.
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uit ML  
2017

Adviezen accountant Managementletter 2017 (ML 
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Hoofdstuk 3. Bevindingen significante processen 
2017  (per proces)

Team Jaar Risico
Advies over-

genomen 
(J/N)

Reactie op bevindingen (dec. 2017)

Follow up Bevindingen 2016
3-1-2017 + 
29-11-2017 
(follow up 2017)

10 p. 25 Controle naleving aanbestedingsregels: Vooralsnog 
geen tussentijdse spendanalyse verricht op 
aanbestedingen 2017. Wij benadrukken het belang van 
het tussentijds uitvoeren van een dergelijke analyse. Op 
deze wijze bent u beter in staat adequaat en tijdig te 
anticiperen op (mogelijke) overschrijding van de (interne 
en externe) aanbestedingsregels. Wij beoordelen de 
spendanalyse over het volledige boekjaar bij de 
jaarrekeningcontrole. (2017)

Audit 2016 midden J

Team Audit voert deze controle begin 2018 samen met het 
team Juridische zaken (Inkoop) uit. Dit vindt vooruitlopend op 
de jaarrekeningcontrole 2017 plaats. 

3-1-2017 + 
29-11-2017 
(follow up 2017)

11 p. 25 Dossiervorming Sociale Zaken en WMO: Met name ten 
aanzien van het onderdeel Jeugd is de dossiervorming 
voor verbetering vatbaar. Bedr.voering 

Sociaal 
domein

2016 midden J

De functiescheiding is doorgevoerd per november 2017. De 
nieuwe organisatie Sociaal Domein is ingevoerd. Het 
aanbrengen van de koppeling tussen GWS & Decos is 
uitgesteld gelet op een technisch juiste werking. Zie verder 
de reactie op aanbeveling 17.

12 p. 26 Uitbesteding belastingen: .Wij versturen 
auditinstructies naar de accountant van BSWW. Accountant 2017 nvt nvt nvt
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Team Jaar Risico
Advies over-
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Reactie op bevindingen (dec. 2017)

3-1-2017 & 
29-11-2017

p. 28 1. Algemeen - opstellen procesbeschrijvingen

13 Wij adviseren u om voor de belangrijkste processen de 
procesbeschrijvingen op te stellen dan wel te 
actualiseren.

team 
Organisatie 
(trekker J. 

Dorst)

2016/2017 midden J

Er wordt op dit moment met een groep deskundigen gewerkt 
aan het opstellen van een Plan van Aanpak (gereed uiterlijk 
Q1 2018) voor het integraal verbeteren van processen. Hierin 
zullen o.a. de volgende onderdelen worden opgenomen: het 
kiezen van één taal m.b.t. processen, het kiezen van één 
indeling van de processen (bv de procesarchitectuur van 
Gemma) en het kiezen van één applicatie, die de basis wordt 
van allen procesbeschrijvingen (bv. I-Navigator). Na de 
inventarisatie van alle processen zal op grond van een risico-
inventarisatie de belangrijkste te beschrijven processen 
worden geselecteerd en beschreven.

29-11-2017 p. 30 2. Inkopen - Onderbouwende documentatie prestatielevering
14 Wij adviseren u om (waar mogelijk) 

prestatieleveringsdocumenten toe te voegen aan de 
workflow binnen Key2Financiën.

Fin. 2017 hoog J
Graag gaan wij hierover met de accountant in gesprek.

29-11-2017 p. 32 Personeel - Controle naleving WNT
15 Wij adviseren u om gedurende het jaar zichtbaar de 

naleving van de WNT vast te stellen.

HRM 2017 midden J

De naleving van de WNT beoordelen wij jaarlijks bij de 
jaarrekening. Tijdens het jaar kunnen wijzigingen optreden 
bijvoorbeeld in wet- en regelgeving of in aanstelling van de 
onder de WNT vallende functionarissen. Vanaf 2018 stellen 
wij, naast de toets bij de jaarrekening, ook bij het opstellen 
van de begroting de naleving van de WNT zichtbaar vast. 

29-11-2017 p. 34 Subsidieverstrekking - Geen controleverklaring bij subsidie-afrekening
16 Wij adviseren u er op toe te zien dat de regels zoals 

opgenomen in de Algemene Subsidieverordening van de 
gemeente Stichtse Vecht worden nageleefd.

Bedr.voering 
Sociaal 
domein

2017 midden J
Wij zullen de regels in de Algemene Subsidieverordering 
operationeel maken in relatie tot partijen waar dit van 
toepassing is.
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genomen 
(J/N)

Reactie op bevindingen (dec. 2017)

29-11-2017 p. 37 Sociaal domein - collegiale toets sociale zaken
17 Wij adviseren u om zichtbaar een collegiale toetsing van 

de dossiers te laten plaats vinden, om het risico op 
onjuiste en onrechtmatig verstrekte uitkeringen te 
mitigeren. Ons is echter medegedeeld dat dit risico door 
u wordt geaccepteerd en in afdoende mate wordt 
gemitigeerd door de verbijzonderde interne 
controlewerkzaamheden door de (externe) VIC 
medewerker.

Bedr.voering 
Sociaal 
domein

2017 midden J

Binnen "de Toegang van het Sociaal Domein" wordt de 
functie van kwaliteitscoördinator begin 2018 ingericht. 
Hierdoor wordt pro-actief op kwaliteit en op dossiervorming 
getoetst.

29-11-2017 p. 38 Sociaal domein - controle eigen bijdrage CAK
18 Ons is medegedeeld dat de accountant van het CAK een 

zogeheten third party memorandum afgeeft bij de geïnde 
eigen bijdragen. Wij verzoeken u per jaareinde een 
dergelijke (gemeentespecifieke) verantwoording op te 
vragen bij het CAK.

Bedr.voering 
Sociaal 
domein

2017 midden J

Het CAK verstrekt geen gemeentespecifieke third party 
memorandum. Het memorandum over 2016 is aan de 
accountant verstrekt. Wij vragen het memorandum over 
2017 zodra dit beschikbaar is bij het CAK op.

29-11-2017 p. 42 Sisa: risico-analyse incl. bijbehorende beheersmaatregelen per Sisa-regeling
19 Opstellen van een risico-analyse voor de verschillende 

SiSa-regelingen, ter beoordeling of de geldende wet en 
regelgeving worden nageleefd of dat aanvullende 
beheersmaatregelen noodzakelijk zijn. Daarnaast 
adviseren wij u jaarlijks een interne controle of audit uit te 
voeren op de SiSa-regelingen ter vaststelling dat aan de 
geldende wet- en regelgeving wordt voldaan.

Fin. i.o.m.  
Audit 2017 midden J

Conform de verantwoordingslijn voor de interne controle ligt 
de eerste verantwoordelijkheid voor de beoordeling van de 
SiSa regelingen bij het team Financiën. Team Audit is vanuit 
het interne controleplan 2018 voornemens na te gaan of de 
informatie in de SiSa-bijlage voldoet aan de eisen die het 
ministerie van BZK daar aan stelt en de in de Sisa-bijlage 
opgenomen regelingen aansluiten bij het 
verantwoordingsoverzicht. Op deze wijze geven wij invulling 
aan de aanbeveling van de accountant.



Managementletter 2017 Bevindingen 2017 en voortgang 2016  

Pagina 4 van 6

Datum advies 
accountant

nr. Pag. nr. 
uit ML  
2017

Adviezen accountant Managementletter 2017 (ML 
2017)

4. Informatiebeveiliging

Team Jaar Risico
Advies over-
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Reactie op bevindingen (dec. 2017)

3-1-2017 & 
29-11-2017

p. 45 Autorisatiebeheer, Periodieke review autorisaties
hoog

20 Wij adviseren om: 
•de organisatorische functiescheiding te vertalen in 
functie-/rolautorisatiematrices waarin de benodigde 
autorisaties per functie en per applicatie zijn benoemd 
(normpositie);

I&A, Ciso 2016/2017 J

Om de benodigde functiescheiding te vertalen in functie-
/rolautorisatiematrices wordt het project 'Autorisatiebeheer' 
zowel in het jaarplan 2018 van Team I&A als die van de 
CISO opgenomen. 

21 •werkwijzen ten aanzien van gebruikersbeheer structureel 
vast te leggen voor alle applicaties. Tevens adviseren wij 
om het uitdienst-proces te herzien zodat deze waarborgt 
dat de toegang tot systemen altijd op de datum van 
uitdiensttreding is ontnomen.

I&A, Ciso 2017 J

In samenwerking met HRM wordt het in dienst-, doorstroom- 
en uitstroomproces herzien en waar mogelijk 
geautomatiseerd. Het project 'Autorisatiebeheer' sluit aan op 
de herziening.

22 •Periodieke controles op actualiteit en juistheid van 
toegekende autorisaties te implementeren waarbij 
accounts periodiek (bijv. halfjaarlijks) aantoonbaar 
worden getoetst op juistheid en actualiteit zodat 
afwijkingen zichtbaar zijn op te volgen.

I&A, Ciso 2016/2017 J

We hebben per januari 2017 de periodieke controle ingezet 
op gebruikersaccount. Ondertussen zijn controles uitgevoerd 
voor PIMS, GWS4ALL en Key2Finance over het 3e kwartaal. 
Over het 4e kwartaal volgt de controle zo spoedig mogelijk. 
Wij zijn op de hoogte dat wij tevens op rechtenniveau de 
controle uit moeten voeren. Deze is nog niet uitgevoerd, 
omdat de autorisatiematrices nog niet zijn ingezet. Naar 
verwachting moet de verbetering zichtbaar zijn in 2018.

3-1-2017 & 
29-11-2017

p. 47 Authenticatie, Identificatie
hoog

23 Wij adviseren om:
•de wachtwoordinstellingen voor de applicaties aan te 
scherpen zodat voor alle gebruikers minimaal aan de 
volgende eisen voldaan wordt; geldigheidsduur max 180 
dagen; minimumlengte 6 tekens; lock-out na 7 foutieve 
inlogpogingen; wachtwoordhistorie van 3; en 
wachtwoordcomplexiteit.

I&A, Ciso 2016/2017 J

Na de constatering dat ons geldende wachtwoordbeleid nog 
niet in de voor de jaarrekening relevante applicaties is 
doorgevoerd, hebben wij direct contact opgenomen met onze 
beheerderspartij (uitbesteed) om uitleg. We merkten op dat 
miscommunicatie tussen Stichtse Vecht en de 
beheerderspartij er toe heeft geleid dat het project stil kwam 
te liggen voor de applicaties in scope. De benodigde acties 
zijn opnieuw opgestart. In 2018 moet de verbetering 
zichtbaar zijn.

24 •het aantal niet-persoonsgebonden accounts en 
superusers te beperken tot een strikt noodzakelijke groep 
van geautoriseerde medewerkers,waarbij scheiding 
tussen IT-beheer en operationele processen wordt 
gewaarborgd.

I&A, Ciso 2016/2017 J

De bevindingen worden vertaald naar verbeteracties en 
meegenomen in het project 'Autorisatiebeheer'.

3-1-2017 & 
29-11-2017

p. 49 Wijzigingsbeheer
midden

25 Wij adviseren om de procedure wijzigingsbeheer te 
formaliseren (vast te leggen inclusief goedkeuring van 
management). Hierdoor wordt gewaarborgd dat de 
werkzaamheden voor alle wijzigingen op dezelfde wijze 
worden uitgevoerd en dat de uitgevoerde controles 
aantoonbaar zijn. Tevens adviseren wij om de 
testwerkzaamheden en resultaten voor de applicaties 
structureel te documenteren.

I&A, Ciso 2016/2017 J

In 2017 is beleid opgesteld omtrent incidentmanagement. 
Hierin wordt nog geen aandacht geschonken aan reguliere 
wijzigingen/updates inzake de applicaties in scope van de IT-
audit. Voor het documenteren van testwerkzaamheden geldt 
dat voor Key2Financiën en Pims testplannen zijn ontwikkeld 
en worden gebruikt. Het uniform invullen voor Key2Financiën 
wordt opgepakt binnen het betreffende team. Voor Pims is 
geen testplan bij de accountant aangeleverd, dit vond de 
accountant niet nodig. Het team HRM gebruikt een testplan 
bij het testen van wijzigingen. Het documenteren van de 
plannen vindt plaats.
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3-1-2017 & 
29-11-2017

p. 50 Restoretest
midden

26 Wij adviseren u om minimaal jaarlijks een periodieke 
volledige restoretest uit te voeren om zodoende de 
bruikbaarheid van de back-up vast te vaststellen. I&A, Ciso 2016/2017 J

In november 2017 is succesvol een uitwijktest uitgevoerd. 
Een concept-voorstel voor een gerichte full-restore test ligt 
ter beoordeling bij de CISO. Na accodering en instemming 
van de architect zal deze full-restore in overleg met Centric 
worden uitgevoerd.

27 Tevens adviseren wij om het aantal personen met 
toegang tot de serverruimte, waar de voor de 
jaarrekening relevante systemen zich bevinden, te 
beperken tot een noodzakelijk minimum.

I&A, Ciso 2016/2017 J

Er is een logging van personen die via hun medewerkerpas 
de serverruimte hebben betreden. De mogelijkheid is 
aanwezig om inzage te verkrijgen in de interne medewerkers 
die in de serverruimte zijjn binnengetreden. Externe 
medewerkers of interne medewerkers zonder 
toegangsrechten, kunnen alleen onder begeleiding van 
interne medewerkers met toegangautorisatie, toegang krijgen 
tot de serverruimte. De teamleider I&A ontvangt aan het 
einde van 2017 een overzicht van personen die via een 
werknemerspas toegang hebben gekregen tot de beveiligde 
serverruimte en zal deze ondertekenen als verklaring van 
geautoriseerde toegang. In de serverruimte zijn de 
patchkasten afgesloten. Aangezien er diverse faciliteiten zijn 
aangebracht in de serverruimte, zoals apparatuur voor 
videobewaking, is een zeer beperkte toegang niet mogelijk.

Datum advies 
accountant

nr. Pag. nr. 
uit ML  
2017

Fiscale aandachtspunten
Team Jaar

Advies 
overgenome

n (J/N)
Reactie op bevindingen (dec. 2017)

29-11-2017 28 p. 52 SPORTVERENIGINGEN EN TOEPASSING 
SPORTVRIJSTELLING BTW
De verruiming op termijn van de sportvrijstelling voor  btw 
kan vergaande gevolgen voor gemeenten hebben. Op 
grond van de btw-wetgeving zal de gemeente namelijk de 
btw op investeringen die zij in de afgelopen jaren in aftrek 
heeft gebracht, dan deels moeten terugbetalen aan de 
Belastingdienst. Omdat het bij sportaccommodaties 
veelal gaat om grote investeringen kan dit leiden tot een 
grote terugbetaling. BDO adviseert gemeenten nu al te 
inventariseren wat de impact van de mogelijke 
wetswijziging zal zijn om te kunnen anticiperen.

Fin. 2017 J

Wij zullen dit in beeld gaan brengen. Het is mogelijk dat wij 
hierin risico lopen. Dit is afhankelijk van besluitvorming t.a.v. 
het sportbesluit.

29-11-2017 29 p. 53 LAGE INKOMENSVOORDEEL EN SW BEDRIJVEN
Veel SW-bedrijven hebben in hun begroting 2017 
rekening gehouden met het lage inkomensvoordeel 
waarbij met toepassing van de eerste tranche is 
gerekend. Door (late) wijzigingen in de wettelijke regeling 
blijkt echter dat de meeste SW-medewerkers in de 
tweede tranche vallen. Dit betekent een lager voordeel 
voor deze werkgevers. Het is aan te raden te controleren 
of de begroting hier inmiddels op is aangepast of nog 
bijgesteld moet worden.

Fin. 2017 J

We zullen dit controleren.

29-11-2017 30 p.54 GRONDBEDRIJF
Wij raden gemeenten aan om goed onderbouwde 
standpunten in te nemen als het gaat om de 
openingsbalans van het grondbedrijf.

Fin. 2017 J

Dit punt heeft onze nadrukkelijke aandacht.

29-11-2017 31 p. 54 AFVAL
De fiscale kwalificatie van de afvaltaken is complex, des 
te meer als de gemeente ook reinigingsrechten int. Wij 
raden aan om extra aandacht te schenken aan de vpb-
positie van de gemeentelijke afvaltaken.

Fin. 2017 nvt

Uit onderzoek is gebleken dat het door de accountant 
aangegeven punt niet voor Stichtse Vecht geldt.
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Datum advies 
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Nr. Bevindingen materiële processen 2016 Team Jaar Risico Advies 
overgenome

n (J/N)

Reactie op bevindingen (17-1-2017) Actualisatie 1-9-2017 Actualisatie 1-12-2017

3-1-2017 4 Inkopen  - verplichtingenadministratie Fin. 2016 laag J De verplichtingenadministratie wordt in 2017 ingevoerd. Een 
verplichtingenadministratie stelt de organisatie beter in staat 
de budgetten te beheersen. 

Het invoeren van de verplichtingenadministratie is in 
ontwikkeling. Momenteel wordt het proces beschreven. De 
afronding staat gepland voor het 4e kwartaal 2017.

De verplichtingenadministratie wordt per 1-1-2018 ingevoerd 
voor inkopen boven de € 10.000. In het 4e kwartaal 2017 is 
het systeem hiervoor ingericht en de organisatie 
geïnformeerd.

3-1-2017 6 Uitkeringen - Beleidsregels terugvordering en verhaal Strategie en 
regie - Sociaal 

domein 2016 midden J

Het actualiseren van de beleidsregels is opgenomen op de 
beleidsagenda en wordt in 2017 vervolgd.

Het aanpassen van de beleidsregels terugvordering en 
verhaal is in voorbereiding. De beleidsregels worden nog 
dit jaar (2017) aan het college voorgelegd.

De aanpassing van de beleidsregels loopt en wordt in 
januari 2018 aan het college voorgelegd. 

3-1-2017 7 Omgevingsvergunningen - Collegiale toets

VTH 2016 midden J

Wij treden met de accountant in overleg over hoe wij de 
constatering van de accountant kunnen oplossen.

Het team Omgevingskwaliteit verleent ongeveer 1.000 
omgevingsvergunningen en meldingen per jaar. Bij 
eenvoudige plannen vindt in de regel geen collegiale toets 
plaats. Bij meer complexe aanvragen heeft de 
'vergunningverlener zwaar' meerdere mogelijkheden om 
collega's te betrekken. Een jurist en/of planoloog kan 
meelezen en adviseren of de aanvraag in voorkomend 
geval overnemen. Ook worden meerdere instanties en 
collega's bij de beoordeling van de aanvraag om advies 
gevraagd. Wij onderzoeken hoe wij inspanningen, die 
voorvloeien uit collegiale of externe toetsing, meer 
zichtbaar kunnen vastleggen. 

Daarnaast was één van de aanbevelingen uit een 
onderzoek naar de totstandkoming en besluitvorming over 
het bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord om te 
investeren in het proces door onder meer het zorgdragen  
voor een vier ogen principe. Er is een voorstel voorbereid 
om hier een capaciteitsuitbreiding op in te zetten om dit 
mogelijk te maken.

Het team Omgevingskwaliteit verleent ongeveer 1.000 
omgevingsvergunningen en meldingen per jaar. Bij 
eenvoudige plannen vindt in de regel marginale collegiale 
toetsing plaats. Gelet op de aanbevelingen uit een 
onderzoek naar de totstandkoming en besluitvorming over 
het bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord leggen wij de 
raad in het eerste kwartaal 2018 een nieuw spoorboekje 
(versie 3.0) voor. Bij meer complexe aanvragen voeren wij 
vanuit kwaliteitsoverwegingen het horizontale vier ogen 
principe in. Wij onderzoeken hoe wij inspanningen, die 
voortvloeien uit collegiale of externe toetsing, meer 
zichtbaar kunnen vastleggen.

17-5-2017 A5 Verdere onderbouwing van de voorzieningen (zoals 
groot onderhoud en rioolheffing) 

Aanbeveling: 

Voorziening Wegen / voorziening Onderhoud gebouwen
Voor zowel de voorziening Wegen als de voorziening 
Onderhoud Gebouwen adviseren u na te gaan in 
hoeverre de planvorming actueel is en in lijn is met de 
werkelijke bestedingen. Tevens adviseren wij om de 
plannen te actualiseren en de voorzieningen daarop te 
baseren. Wij hebben vernomen dat het beheersplan 
wegen (inclusief financiële vertaling) momenteel wordt  
geactualiseerd. Het beheersplan inzake Onderhoud 
gebouwen wordt in overeenstemming met uw interne 
planning eind boekjaar 2017 geactualiseerd.

Buiten/
Facilitaire 

zaken
2016 nvt J

De door de accountant aangegeven planning voor 
actualisatie van de beheersplannen onderschrijven wij.

De voorziening Onderhoud Gebouwen wordt stapsgewijs 
geactualiseerd in de loop van eind dit jaar/ begin 2018.

Het actualiseren van het beheerplan wegen vraagt meer 
tijd dan gepland. De afstemming met de Basiskaart 
Grootschalige Topografie (BGT) heeft meer tijd gekost 
dan gepland. Op dit moment vinden de laatste 
doorrekeningen en afstemmingen plaats. Naar 
verwachting zal de bijgestelde planning halverwege 
oktober gereed zijn. Op basis hiervan zal de doorrekening 
van de voorziening wegen plaats vinden.
Uitgangspunt zijn de stortingen zoals ze nu in de 
meerjarenbegroting zijn opgenomen.

Het actualiseren van het beheerplan wegen heeft meer tijd 
gekost dan gepland. Op dit moment vinden de laatste 
doorrekeningen en afstemmingen plaats voor de 
vervangingsinvesteringen. Naar verwachting zal de 
bijgestelde planning begin 1e kwartaal 2018 gereed zijn. Op 
basis hiervan zal de doorrekening van de voorziening wegen 
plaatsvinden.

Voorziening Onderhoud gebouwen: zie 1/9/2017

Voorziening Algemene pensioenwet
Wij adviseren u een beleidslijn voor 2017 op te stellen. 
Graag treden wij in overleg met u hieromtrent.

Fin. 2016 nvt J

Met de accountant is afgesproken dat de gemeente Stichtse 
Vecht een beleidslijn voor de voorziening Algemene 
pensioenwet opstelt. Deze beleidslijn zal 
-na bestuurlijke besluitvorming- bij de managementletter 
2017 met de accountant worden afgestemd.

Met het beschrijven van de beleidslijn voor de voorziening 
Algemene pensioenwet wordt vanwege de 
cycluswerkzaamheden van het team in het 4e kwartaal 
2017 gestart. Deze beleidslijn wordt in het 1e kwartaal van 
2018 in besluitvorming gebracht.

Het vernieuwde beleid is ontwikkeld en bieden wij in januari 
2018 aan het college aan.

Voorziening Riool en voorziening Afvalstoffenheffing
 Wij hebben vernomen dat de organisatie een nieuw 
gemeentelijk rioleringsplan heeft opgesteld, dat in mei 
2016 door de raad is vastgesteld. De gemeente heeft 
aangegeven te verwachten dat zij de, in het rioleringsplan 
voorgenomen investeringen, jaarlijks volledig gaat 
realiseren. Buiten 2016 nvt J

Wij onderschrijven de aanbeveling van de accountant. Het 
beheersplan voor de voorziening riool wordt in 2017 
geactualiseerd. Het Gemeentelijk Rioleringsplan 2017 - 2021 
is op 16 mei door de raad vastgesteld. De uit het GRP 
voortvloeiende budgettaire gevolgen betrekken wij bij de 
begrotingsvoorbereiding voor 2018. 

Wij onderschrijven de aanbeveling van de accountant. 
Het beheersplan voor de voorziening riool - nu benoemd 
als gemeentelijke rioleringsplan 2017-2021- is 
geactualiseerd en op 16 mei 2017 vastgesteld door de 
raad. De uit het GRP voortvloeiende budgettaire gevolgen 
zijn betrokken bij het opstellen van de begroting 2018. 
Voorgenomen wordt om de investeringen uit te voeren 
zoals opgenomen in de jaarplanningen. Het 
uitvoeringsplan GRP zal ons hierbij helpen. 
Het GRP 2017-20121 is aan de accountant verstrekt. 

Gerealiseerd. 
Het Gemeentelijk Rioleringsplan 2017 - 2021 is op 16 mei 
door de raad vastgesteld. De uit het GRP voortvloeiende 
budgettaire gevolgen zijn verwerkt in de begroting 2018 en 
verder. Het uitvoeringsplan GRP vormt de basis bij de 
volgende begrotingsvoorbereidingen.  

OPENSTAANDE AANBEVELINGEN MANAGEMENTLETTER + ACCOUNTANTSVERSLAG 2016 
(voorzover niet opgenomen in ML 2017)
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