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Besluit college CONFORM ADVIES

1. Managementletter 2018
2. Overzicht Managementletter 2018 - 

Aanbevelingen interne beheersing en 
aandachtspunten Jaarrekening 2018

Advies te nemen besluit
1. Kennisnemen van de Managementletter 2018.
2. Kennisnemen van de reactie van de ambtelijke organisatie op de aanbevelingen uit de 

Managementletter 2018.
3. De Managementletter 2018 samen met de ambtelijke reactie via de auditcommissie ter 

kennisname aan de raad aanbieden.
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TOELICHTING

Inleiding
Ter voorbereiding op de jaarrekeningcontrole voert de accountant (EDO) jaarlijks in het laatste 
kwartaal de interim-controle uit. Met de interim-controle beoordeelt de accountant in hoeverre de 
beheersing van de jaarrekeningprocessen op orde is en welke aanvullende werkzaamheden er nodig 
zijn om de controle van de jaarrekening adequaat te laten verlopen. De accountant rapporteert zijn 
(tussentijdse) bevindingen en aanbevelingen uit de interim-controle in de Managementletter 2018 
(ML 2018, zie bijlage 1).

Naast de bevindingen en aandachtspunten voor de Jaarrekening 2018 bevat de ML 2018 
aanbevelingen voor de interne beheersing en enkele landelijke actualiteiten waarmee de gemeente 
Stichtse Vecht in meerdere of mindere mate te maken kan krijgen. De aanbevelingen van de 
accountant zijn in het overzicht ‘Managementletter 2018 - Aanbevelingen interne beheersing en 
aandachtspunten jaarrekening 2018’ (bijlage 2) voorzien van een ambtelijke reactie. In dit 
collegevoorstel wordt beknopt ingegaan op de hoofdlijnen uit de ML 2018. Bij de Argumenten is 
daartoe weergegeven wat de reikwijdte is van de interim-controle en welke kern- en ontwikkelpunten 
voorde interne beheersing en de jaarrekeningcontrole uit de ML 2018 voortvloeien.

Argumenten
1. Omdat bedrijfsvoering en -processen tot de verantwoordelijkheid van het college behoren, 
rapporteert de accountant zijn bevindingen uit de interim-controle aan het college. De Management
letter 2018 (ML 2018) bevat bevindingen en aanbevelingen voorde Jaarrekening 2018 en de interne 
beheersing van de gemeente Stichtse Vecht.
Bij de interim-controle beoordeelt de accountant de processen die relevant zijn voor de controle van 
de jaarrekening en voor een goede en betrouwbare jaarverslaggeving. Ook de applicaties en 
bijbehorende IT-omgeving die de gemeente Stichtse Vecht bij die processen gebruikt maken, voor 
zover relevant voor de jaarrekeningcontrole, onderdeel uit van de interim-controle.

a. Kern Managementletter 2018
Het overall beeld uit de ML met betrekking tot de interne beheersing is positief.

Nagenoeg alle onderdelen die deel uitmaken van de interim-controle worden door de accountant als 
voldoende beoordeeld. Ook is de ML 2018 positief over de stappen die de gemeente Stichtse Vecht 
het afgelopen jaar heeft gezet in het verder verbeteren van de interne beheersing. Met name in het 
sociaal domein en de IT/Automatisering constateert de accountant verbeteringen ten opzichte van 
2017, voor de overige processen is opzet en bestaan net als vorig jaar voldoende. De ML is van 
nature kritisch van aard, omdat deze gericht is op te verbeteren aspecten in de interne beheersing. 
Aandachtspunten voor de interne beheersing benoemt de accountant met name voor de restrisico’s 
in de IT/Automatisering waarbij Stichtse Vecht nog professionaliseringslagen kan maken, het (verder) 
formaliseren en documenteren van de processen uit de planning- en controicyclus (interne 
beheersing op organisatieniveau) en voor het inkoopproces (aanbestedingen). Op deze gebieden ziet 
de accountant nog verdere mogelijkheden voor verbetering. Deze hebben ook binnen de organisatie 
de aandacht en worden, zoals uit bijlage 2 blijkt, waar nodig, verder opgepakt.

Terugkijkend op de afgelopen 4 jaar (de contractperiode van BDO) concludeert de accountant over 
de interne beheersing dat Stichtse Vecht belangrijke positieve ontwikkelingen heeft gerealiseerd op 
het gebied van:

de implementatie van het sociaal domein;
de dóórontwikkeling van de verbijzonderde interne controlefunctie;
de controle van Europese aanbestedingen achteraf door gedegen spendanalyses.

Voor de IT/Automatisering bekijkt de accountant tijdens de interim-controle de onderdelen uit de 
automatiseringsomgeving die relevant zijn voor de jaarrekeningcontrole. Van deze onderdelen heeft
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de accountant vastgesteld dat de gemeente de afgelopen jaren nadrukkelijk heeft ingezet op 
IT/Automatisering en belangrijke verbeteringen heeft doorgevoerd in de inrichting en uitvoering van 
de algemene IT-beheersmaatregelen.

b. Ontwikkelingen interne beheersing en jaarrekeningcontrole
Gevolgen toeaenomen eisen accountantscontrole voor organisaties
De accountant merkt op dat door toegenomen eisen aan de accountantscontrole er meer verwacht 
wordt van een organisatie, er meer documentatie en vastlegging van controlemaatregelen benodigd 
is en de accountant gedetailleerder rapporteert over processen en IT. Tegelijk erkent de accountant 
dat dit soms strijdig lijkt met de cultuur van gemeenten en de richting die Stichtse Vecht daarin kiest 
zoals het decentrale management in bepaalde organisatie-onderdelen en het zoeken naar de 
balans/tegenstelling tussen hard en soft controls.

Interne beheersing op organisatieniveau
De accountant constateert dat de gemeente Stichtse Vecht een uitgebreid, maar vooralsnog niet 
(volledig) zichtbaar systeem van interne beheersing op het gebied van financiën (of planning en 
control, P&C) heeft. De accountant noemt bijvoorbeeld:
- het nog niet beschreven zijn van een aantal significante (financiële) processen;
- het vooralsnog niet zichtbaar aansluiten van financiële informatie en voortgang uit gesprekken 

tussen directie, teammanagers en team Financiën;
- het nog niet volledig in control zijn van het inkoopproces voor wat betreft de naleving van de 

Europese aanbestedingsregels. De controle achteraf door spendanalyses is aanzienlijk verbeterd, 
maar het risico op onrechtmatigheden blijft aanwezig.

In de ML 2018 doet de accountant aanbevelingen voor verbetering. Zo beveelt de accountant 
bijvoorbeeld voor de processen van de planning- en controicyclus aan procesbeschrijvingen voor de 
belangrijkste processen op te stellen dan wel te actualiseren en het financieel afsluitproces (verder) 
te formaliseren en te documenteren. Voor het inkoopproces adviseert de accountant het proces aan 
te passen om beter te borgen dat de inkooptrajecten de vereiste (aanbestedings)procedures volgen, 
bijvoorbeeld door het instellen van een centrale inkoopfunctie die verantwoordelijk is voor 
inkooptrajecten, het aanmaken van verplichtingen en het bewaken van volledigheid en termijnen van 
het contractenregister. Het instellen van een centrale inkoopfunctie onderzoeken wij nader op voor- 
en nadelen en betrekken daarbij ook het verbeteren van het contractenregister. Daar waar 
inkoopcontracten goed lopen, zoals bij team Buiten of het Sociaal Domein/Inkoop Utrecht West, dan 
wel specifieke deskundigheid nodig en gewenst is zien wij geen aanleiding de bestaande situatie aan 
te passen. Voor het overige is wellicht centrale inkoop te overwegen waarbij wij tevens de 
mogelijkheden betrekken die dit biedt voor bundeling van (kleinere) opdrachten om daarmee 
inkoopvoordelen te behalen.

(Verbiizonderdel interne controle (VIC)
Voor de Verbijzonderde interne controle concludeert de accountant samen met de gemeente, dat het 
op dit moment niet de ambitie is om volledig te voldoen aan de eisen van de COS 610. De COS 610 
bevat controle-standaarden voor accountants waarin de eisen en voonwaarden zijn uitgewerkt, 
waaraan de VIC moet voldoen om er als accountant gebruik van te kunnen maken. In 2017 en 2018 
zijn op dit vlak wel verdere stappen gezet door de samenwerking tussen de externe accountant en de 
VIC uit te breiden. Ook zijn in 2018 voor een aantal processen en jaarrekeningposten afspraken 
gemaakt hoe de VIC de externe accountant kan ondersteunen. De accountant geeft aan dat de 
kwaliteit van de VIC van Stichtse Vecht zodanig is dat, in goede samenwerking, in belangrijke mate 
gebruik kan worden gemaakt van de door de VIC voorbereide werkzaamheden.
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Informatietechnologie (ID-beheersina
Inzicht in de werking van de ICT systemen en het gebruik daarvan door de organisatie vormt een 
belangrijk onderdeel van de kwaliteit van de interne beheersing. Voor de jaarrekening vormt de 
accountant zich een beeld van de beheersmaatregelen die bij de voor de jaarrekening relevante 
systemen zijn getroffen om risico’s op ongeautoriseerde wijzigingen en handelingen en/of het zich 
voordoen van verstoringen te verkleinen. Bij Stichtse Vecht gaat het om de systemen GWS (Sociaal 
domein), Key2Financiën (financiële administratie) en PIMS (personeelsadministratie). De accountant 
concludeert dat Stichtse Vecht in inrichting en uitvoering van de IT-controls belangrijke verbeteringen 
heeft doorgevoerd, zoals de implementatie van het wachtwoordbeleid in alle drie de applicaties of het 
formaliseren van procedures (bijv. het beschikbaar zijn van een procedure wijzigingenbeheer). Wel 
zijn er nog verbeterslagen te maken met name op het gebied van logische toegangsbeveiliging 
(autorisatiebeheer, reviewen van autorisaties) en het verder uniformeren van het wijzigingenbeheer. 
De controle door de accountant zal dan ook voor 2018 nog met name gegevensgericht zijn.

2. De aanbevelingen uit de ML 2018 zijn door de ambtelijke organisatie voorzien van een reactie 
Hoe invulling en opvolging aan de aanbevelingen van de accountant wordt gegeven is opgenomen in 
het overzicht ‘Managementletter 2018 - Aanbevelingen interne beheersing en aandachtspunten 
Jaarrekening 2018’ (bijlage 2). Team Audit monitort als onderdeel van de interne beheersing samen 
met de betreffende teams per kwartaal de voortgang op de aanbevelingen. Daarnaast beoordeelt de 
accountant bij de jaarrekeningcontrole de opvolging van de aandachtspunten voor de jaarrekening.

Kanttekeningen
Vanwege het aflopen van de huidige overeenkomst met BDO Accountants heeft eind 2018 een 
aanbesteding voor accountantsdiensten plaatsgevonden. Hieruit is een andere accountant 
voortgekomen. 2018 is het laatste jaar dat de controle van de Jaarrekening door de huidige 
accountant BDO wordt uitgevoerd. De interim-controle voor 2019 zal door de nieuwe accountant 
plaatsvinden.

Uitvoering
De ML 2018 en de ambtelijke reactie worden, na besluitvorming door het college, aan de 
auditcommissie voorgelegd. De behandeling in de auditcommissie staat gepland voor 6 februari 
2019. Na bespreking van de ML in de auditcommissie stuurt de griffier deze ter kennisname door 
naar de raad.

Communicatie en Participatie
De ML 2018 is in principe bedoeld voor college en management. Vanwege transparantie wordt de ML 
ook ter kennisname van de raad gebracht.

Raadsinformatiebrief
De ML 2018 wordt ter kennisname van de raad gebracht, daarom wordt niet in een RIB voorzien.

Financiële paragraaf 
Nvt.

Juridische paragraaf 
N.v.t.

Risicoparagraaf
N.v.t.

Duurzaamheidsaspecten
N.v.t.

Overige aspecten
Er zijn geen overige aspecten.
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