
Beste Natascha, 
 
In de accountantsverklaring bij de BSWW stukken staan in onze beleving een aantal opmerkelijke 
paragrafen, die wat de fractie van Maarssen 2000 nadere toelichting behoeven. 
 
Volgens de accountant is de naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd. Wat is daarvan 
de aanleiding? Waarom is dat niet gecontroleerd? En had dat niet gecontroleerd moeten zijn? 
Op grond van het advies van de WGDO (NBA commissie die zich bezig houdt met gemeenten en 
decentrale overheden) is geen controle uitgevoerd op de anticumulatiebepaling, dit is ook vastgelegd 
in het controleprotocol WNT 2018. (aldus de accountant) 
 
Er wordt gesproken dat mogelijke toekomstige ontwikkelingen tot resultaat zouden kunnen hebben 
dat financiele risico\’s niet gedragen zouden kunnen worden. Aan welke mogelijke ontwikkelingen 
valt dan te denken. 
Iedere ontwikkeling die van invloed is op het resultaat van de gemeenschappelijke regeling. Deze zijn 
in de jaarstukken opgenomen onder ‘beheersmaatregelen en risico’s’. 
 
Maarssen 2000 bemerkt dat het accountantsrapport meermalig de term fraude vermeld. Wat is de 
aanleiding dat de accountant zich lijkt in te dekken dat dit buiten de scope valt of buiten de 
reikwijdte van dit onderzoek. Volgens het fraudeprotocol moet de accountant kijken naar algemene 
frauderisicoprofielen als naar branche specifieke frauderisico’s. Verder is het bestuur verplicht de 
frauderisico’s te beschrijven in haar bestuursverslag. Maarssen 2000 zou graag willen weten op 
welke wijze en of dit proces ook als zodanig bij de BSWW en accoutant is belegd en utigevoerd.  
De aanleiding is dat de accountant duidelijk wil maken dat de controle niet specifiek is gericht op het 
ontdekken van alle fraudes binnen Belastingen SWW. Indien de accountant bij de controle van de 
jaarrekening op een materiele fraude stuit, dan dient daar natuurlijk wel melding van worden 
gemaakt en de eventuele consequenties worden dan met de klant besproken. (aldus de accountant) 
 
De slotparagraaf stelt “wij communiceren met het bestuur….eventuele signifcante tekortkomingen in 
de interne beheersing” 
Mag de raad een afschrift van deze bevindingen. 
Het bestuur heeft geen bevindingen van de accountant ontvangen.  
 
Maarssen 2000 heeft bij de programmabegroting vragen gesteld over de totale kosten, opbrengsten 
van de BSWW. Wat heeft deze samenwerking de samenleving gekost/opgeleverd. 
Is daar een totaal overzicht van en zoud ze bij de stukken kunnen worden gevoegd. 
Cf het antwoord op de programmabegroting: Er is geen evaluatie over de kosten van Belastingen 
SWW. De organisatie blijft tot 1 januari 2020 in bedrijf. Er kan dus nog geen evaluatie van de kosten 
worden gemaakt. 
 
Verder over de begroting onder baten punt 9 staan de vorderingen of niet betalende clienten. Deze 
opbrengensten worden naar beneden bijgesteld met 57.000 oninbare gelden. 
Hoe verklaard zich dit grote verschil (1/3 minder opbrengst dan begroot) en wat gebeurd er met deze 
vorderingen/incasso’s. Worden deze als oninbaar gekwalificeerd en bij de inwoner kwijtgescholden? 
Zie de toelichting in de ontwerp gewijzigde begroting: “De opbrengst van de incassokosten, 
dwangbevelen e.d. komt ten goede van de bedrijfsvoering. Naar verwachting sluit het boekjaar tussen 
september en november 2019. De verwachte opbrengst is daarom gebaseerd op 9 maanden”. 
Hetzelfde geldt voor de post ‘proceskostenvergoedingen’. 
 
Maarssen 2000 
Riette Habes 
 


