
 

   
 

ADVIES 
AUDITCOMMISSIE 

 
Aan  : de raad van de gemeente Stichtse Vecht 
Van  : Auditcommissie, d.d. 22 januari 2020 
Betreft  : Advies ten behoeve van de commissievergadering op 11 februari 2020 
Onderwerp : Interim-controle 2019 
 
 
In de vergadering van de Auditcommissie van 22 januari jl. is de interim-controle 2019 besproken. Dit 
is de eerste interim-controle van de nieuwe accountant Publieke Sector Accountants (PSA). 
 
PSA heeft voor de raad een Boardletter opgesteld, waarin de raad op hoofdlijnen wordt geïnformeerd 
over de uitkomsten van de controle. Dit verslag geeft de samenvatting van de bevindingen en 
aanbevelingen weer die de accountant met de managementletter heeft gerapporteerd aan het 
college. 
 
Naast de bevindingen uit de controle bevat de Boardletter 2019 ook aanbevelingen voor de interne 
beheersomgeving en de financiële processen. Tevens zijn aandachtspunten voor de Jaarrekening 
2019 opgenomen. 
 
Het college heeft een brief aan de raad gericht met daarin de belangrijkste bevindingen van de 
accountant en de reactie hierop. Het college heeft besloten de aanbevelingen die de accountant 
heeft benoemd op één na, te weten een volledige registratie van verplichtingen, over te nemen. 
 
De stukken zijn uitgebreid door de accountant toegelicht. Vragen van de commissie zijn beantwoord. 
Wat betreft de Boardletter staan de belangrijkste bevindingen in het  ‘Dashboard bevindingen interim 
controle 2019’ op de pagina’s 5 en 6. Het betreft o.a. de interne beheersing (verdere versterking van 
processen en de kwaliteitsverbetering van de interne beheersing), kwaliteit financiële processen (het 
vaststellen van rechtmatigheid van aanbestedingen vindt de accountant nog niet voldoende 
preventief geborgd) en aandachtspunten Jaarrekening 2019.  
 
Daarnaast vraagt de accountant aandacht voor het opstellen van richtlijnen voor vaststellen 
prestatielevering, de  kwaliteit van de IT-omgeving en het opstellen van een plan van aanpak voor de 
invoering van de rechtmatigheids-verantwoording 2021. 
 
De Auditcommissie heeft kennisgenomen van de stukken en kan hiermee instemmen.  
 
De Boardletter met de brief van het college is op de lijst van ingekomen stukken geplaatst voor de 
raad van 28 januari 2020 en wordt als ter kennisname stuk op de agenda voor de commissie bestuur 
en financiën van 11 februari 2020 geplaatst. 
 
De Auditcommissie van Stichtse Vecht, 
 
A.L. Wisseborn, voorzitter    J.M. Willenborg, secretaris 
 


