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Beste leden van de gemeenteraad, 
 
Bijgaand treft u de Boardletter 2019 van de accountant Publieke Sector Accountant (PSA) aan. In de 
Boardletter rapporteert de accountant zijn bevindingen uit de interimcontrole. De accountant voert de 
interimcontrole jaarlijks uit ter voorbereiding op de controle van de jaarrekening. 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.  
 
Nieuwe accountant  
De interimcontrole 2019 is de eerste controle van de nieuwe accountant PSA. Om de overgang naar 
de nieuwe accountant en het proces van de eerste controle soepel te laten verlopen is ruim voor 
aanvang van de interimcontrole samen met PSA gestart met de kennismaking tussen accountant en 
organisatie. Dit heeft geresulteerd in een goede samenwerking en afstemming tijdens de 
interimcontrole zelf. De aanpak van de accountant kenmerkt zich door een risicobenadering, waarbij 
de interimcontrole gericht is op de analyse en evaluatie van de interne beheersomgeving en de 
daarin opgenomen maatregelen.  
 
Belangrijkste bevindingen accountant 
De belangrijkste bevindingen die de accountant naar aanleiding van de interimcontrole in de 
Boardletter 2019 benoemt, betreffen de volgende onderdelen: 
 
1. Interne beheersing 
De accountant constateert dat de gemeente Stichtse Vecht in de afgelopen jaren heeft geïnvesteerd 
in het opzetten en verbeteren van processen en interne controlemaatregelen, met als doel te komen 
tot een stabiele beheerssituatie en in control te komen en blijven. De accountant merkt op dat de 
nadruk daarbij lag op de uitkomsten van de verbijzonderde interne controle achteraf.  De accountant 
geeft aan dat het, door het meer volwassen worden van de organisatie, van belang is de 
kwaliteitsbeoordeling mede te gaan baseren op een beoordeling van de controlemaatregelen die 
door de organisatie zelf reeds worden uitgevoerd om relevante risico’s af te dekken: van repressieve 
controles met “bevindingen achteraf” naar zekerheid aan de voorkant. Deze (beoogde) 
kwaliteitsimpuls aan de organisatie vindt de accountant een goede ontwikkeling die past bij het 
beleid dat het college op termijn zelfstandig de rechtmatigheidsverantwoording moet afgeven.  
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Vanwege deze beoogde kwaliteitsimpuls hebben wij de afgelopen jaren het project Processen 2020 
gestart, waarin processen worden geactualiseerd inclusief de benodigde beheersmaatregelen. De 
processen met hoog risico (op basis van risicoanalyse) worden nog in 2019 beschreven binnen dit 
project. Het project loopt door tot eind 2020. Doel van het project is een volledig actueel processen 
landschap dat deel uitmaakt van de reguliere bedrijfsvoering, waardoor het actueel en dynamisch 
blijft. Daarnaast is, gericht op de toekomstige rechtmatigheidsverantwoording een plan van aanpak 
opgesteld voor de op dat vlak te zetten stappen. Het meer in de lijn beleggen van 
controlemaatregelen, zoals de accountant aanbeveelt, vloeit uit deze beide projecten voort.  
 
2. Kwaliteit (financiële) processen 
In het dashboard op pag. 5 van de Boardletter kwalificeert de accountant de voor de jaarrekening-
controle relevante processen. Deze zijn opgenomen, voor zover de accountant de processen bij de 
interimcontrole al in het geheel heeft kunnen beoordelen. De accountant heeft op dit moment nog 
niet voor alle processen een totaalbeeld.   
 
Met name het proces Aanbesteden vindt de accountant nog niet voldoende preventief geborgd. 
Momenteel wordt het proces ‘Aanbesteden en inkopen’ beschreven. Dit proces hebben wij als één  
van de eerste opgepakt bij het project "Processen 2020". Daarnaast onderzoeken wij de 
mogelijkheden en voor- en nadelen van een centrale inkoopfunctie. 
Voor het proces Inkopen beveelt de accountant een integrale registratie van verplichtingen aan. 
Deze aanbeveling nemen wij niet over. De gemeente Stichtse Vecht kent al een verplichtingen-
registratie voor alle inkopen boven de € 10.000, hetgeen wij momenteel (uit efficiency overwegingen) 
als ondergrens zien. 
 
3. Aandachtspunten Jaarrekening 2019 
De accountant geeft in de Boardletter een aantal aandachtspunten voor de Jaarrekening 2019 aan. 
Deze zijn vooral operationeel van aard en zullen wij in de periode tot aan de jaarrekeningcontrole 
(maart 2020), in overleg met PSA, opvolging geven. Waar mogelijk betrekken wij de punten al bij de 
Jaarrekening 2019. De aandachtspunten met betrekking tot grondexploitaties en vastgoed vragen 
meer tijd en zullen op het moment van de jaarrekeningcontrole (nog) niet volledig gereed zijn. Deze 
onderdelen ronden wij naar verwachting einde 1e kwartaal af (Meerjaren onderhoudsplan vastgoed), 
of betrekken wij bij het opstellen van de Programmabegroting (nota Grondbeleid). Voor de nota 
Grondbeleid adviseert de accountant om vast te stellen of het beleid nog in overeenstemming is met 
de vanaf 2019 geldende notitie Grondbeleid van de commissie BBV. Wij actualiseren het grondbeleid 
jaarlijks via de paragraaf Grondbeleid van de Programmabegroting. De Notitie Grondbeleid van de 
commissie BBV leggen wij tegen onze eigen nota Grondbeleid aan en als daar aanleiding toe is zal 
de nota via de lijn van de paragraaf Grondbeleid worden bijgesteld.  
 
4. Overige onderwerpen 
 
a. Richtlijnen vaststellen prestatielevering 
De accountant adviseert te onderzoeken op welke wijze de digitale workflow voor het betalen van 
facturen kan worden verbeterd door het toevoegen van achterliggende documentatie. Daarnaast 
adviseert de accountant om na te gaan of het, op basis van risico-inschatting, mogelijk zinvol is het 
beleid op dit punt te heroverwegen of op te stellen. Wij onderzoeken op welke wijze het mogelijk is 
om passende documentatie in ons financiële systeem op te nemen als onderbouwing voor de 
prestatielevering. Een risico-inschatting maakt hier onderdeel van uit.   
 
b. IT-omgeving 
De accountant constateert op dit punt dat in 2019 nog niet aan alle adviezen van de vorige 
accountant opvolging is gegeven. Zoals de accountant in de Boardletter tevens aangeeft, is dit 
inmiddels opgepakt en worden op korte termijn een aantal onderzoeken uitgevoerd om aan te tonen 
dat de kwaliteit van de IT-omgeving verbeterd is.  
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c. Invoering rechtmatigheidsverantwoording 2021 
Met ingang van boekjaar 2021 komt het afgeven van een rechtmatigheidsverantwoording bij de 
jaarrekening bij het college te liggen. Hoewel er op dit moment nog veel onduidelijkheden over de 
rechtmatigheidsverantwoording bestaan adviseert de accountant ons om toch op korte termijn met 
de voorbereidingen te starten en een plan van aanpak op te stellen. Deze voorbereidingen hebben 
wij inmiddels gestart en een plan van aanpak voor de invoering van de rechtmatigheids-
verantwoording 2021, met als inzet aan de wettelijke eisen te voldoen, is gereed. 
 
Wij hebben besloten de aanbevelingen die de accountant heeft benoemd op één na, te weten een 
volledige registratie van verplichtingen, over te nemen (zie onderdeel Kwaliteit (financiële processen 
voor nadere toelichting). 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht, 
 
 
 
gemeentesecretaris   burgemeester 
 


