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Nr. Aandachtspunten jaarrekeningcontrole 2014 AM-er Reactie op aanbevelingen

1 Analyse Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 
(pagina 25)
Wij verwachten dat u per jaareinde een analyse maakt van de WNT waarbij inzichtelijk wordt gemaakt welke 
functionarissen voldoen aan de WNT. Ten aanzien van interim-functionarissen die geen topfunctie vervullen 
kunt u gebruik maken van de mogelijkheid die paragraaf 6 van de Beleidsregels toepassing WNT biedt 
inzake de volledige openbaarmaking van deze functionarissen. Hierbij kán en hoeft u niet volledig te voldoen 
aan de verplichting voor openbaarmaking van deze interim-functionarissen zoals voorgeschreven in artikel 
4.2 lid 2c van de WNT.

CK

De analyse zal net als in voorgaande jaren bij het opstellen van de 
jaarrekening (2014) betrokken worden.

2 Waardering van uw activa (pagina 25)
Wij vragen u om voor de jaarrekening 2014 analyses te maken of de huidige boekwaarde, zoals opgenomen 
in de balans,
nog gerechtvaardigd is. U kunt  hiertoe bijvoorbeeld (steekproefsgewijs)  de waardering van gemeentelijke 
gebouwen en de uitstaande hypothekenportefeuille controleren aan de hand van de actuele WOZ-waarde. 

CK

De waardering van de activa wordt - mede in relatie tot de introductie 
van de Vennootschapsbelasting (VPB) per 1 januari 2016 - bij de 
jaarrekening 2014 betrokken. 
De waardering is  wat betreft de hypothekenportefeuille (deels) ook bij 
de jaarrekening 2013 betrokken.

3 Niet uit de balans blijkende verplichtingen (pagina 26)
Wij verwachten dat u per jaareinde een analyse maakt van de “niet uit de balans blijkende verplichtingen”, 
waarbij tevens inzichtelijk wordt gemaakt op welke wijze u ervoor gezorgd heeft dat de volledigheid ervan 
gewaarborgd is en welke risico’s deze verplichtingen met zich meebrengen.

CK

Wordt bij de jaarrekening 2014 betrokken.

Nr. Actuele ontwikkelingen AM-er Reactie op aanbevelingen

4 Informatiebeveiliging (pagina 29)
Wij adviseren u om bij de diverse activiteiten die nu plaatsvinden, ten aanzien van informatiebeveiliging, 
minimaal de
volgende aandachtspunten mee te nemen:
► Heeft u inzichtelijke wat de impact is op uw gemeente, maar ook op de publieke sector binnen Nederland, 
indien zich
een beveiligingsinbraak voordoet bij uw organisatie?
► Heeft u zowel de interne als externe bedreigingen overwogen bij de aansluiting tussen uw 
beveiligingsstrategie en de
inspanning die uw organisatie levert aan het beheersen van beveiligingsrisico’s?
► In hoeverre zijn uw uitgaven in verhouding tot het beheersen van de belangrijkste beveiligingsrisico’s?
► Heeft u voldoende inzicht in uw risicobereidheid om op gecontroleerde wijze risico’s te durven nemen?
► In hoeverre sluit uw risicobeheersingsstrategie aan op uw bedrijfsstrategie?

CK

Het beveiligingsplan en het beleidsuitvoeringsplan hebben inzicht 
gegeven in de beveiliging van onze systemen. Voor de komende jaren 
is een bedrag van € 50.000 uitgetrokken om de beveiliging c.a. van 
onze systemen op orde te houden en eventuele verbeteringen tot stand 
te brengen.

In het kader van informatiebeveiliging is een beveiligings- 
adviescommissie' (BAC) gevormd. De commissie houdt toezicht op de 
voortgang op het gebied van informatiebeveiliging, de implementatie 
van het Sociaal domein en de invoering van de (her)huisvesting en Het 
Nieuwe Werken (HNW).
De security - officer evalueert periodiek op actualiteit van het 
beveiligheidsplan en het beveiligingsuitvoeringsplan en rapporteert 
daarover aan het BAC.
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Nr. Aanbeveling managementletter AM-er Status Toelichting voortgang Actualisatie per …

1 Inrichting interne controle

Wij treden graag met u in overleg op welke wijze de gemeente het best 
invulling kan geven aan de aangescherpte vereisten in het IC-plan 
2015.

CK

2 Crisis op de woningmarkt houdt aan, effect op waardering van uw 
grondexploitaties

Voor de jaarrekening 2014 is het van belang dat er een deugdelijke 
onderbouwing aanwezig is voor de in exploitatie genomen gronden. 
Hierbij kan gedacht worden aan haalbaarheidsonderzoeken, 
marktonderzoeken en dergelijke. Verder vinden wij het gewenst om de 
gekozen parameters (opbrengsten, grondprijzen, kosten, rente) ten 
behoeve van de
jaarrekening 2014 tijdig te actualiseren. In het kader van onze 
jaarrekeningcontrole toetsen wij de gehanteerde parameters op 
plausibiliteit. Uit onze ervaring merken wij op dat de gemeente Stichtse 
Vecht zowel bij de 2e bestuursrapportage als de jaarrekening zorgt 
voor actualisatie van de expoitatieopzetten.

3 Uitvoeren van zogeheten 'spendanalyse'

Wij onderschrijven uw voornemen om in het kader van de 
verbijzonderde interne controle een zogeheten 'spendanalyse' plaats 
uit te voeren waarbij bestedingen van meer dan € 10.000 op de 
aanbestedingsregels (Europees en nationaal) worden getoetst.

4 Belastingen per medio 2015 uitbesteed

Bij de overgang naar uitbesteding van de gemeentelijke belastingen 
dient de gemeente Stichtse Vecht na te gaan aan welke informatie 
precies behoefte is en deze vervolgens te vertalen in meetbare 
prestatie) afspraken welke dienen te worden opgenomen in nog op te 
stellen de dienstverleningsovereenkomst. Wij adviseren u concrete 
afspraken te maken over de resultaten van de uitvoeringsorganisatie. 
Op korte termijn dient te worden nagegaan of de afspraken welke op 
voorhand zijn gemaakt de tijdige en juiste documentatie garanderen en 
daarmee de betrouwbare en rechtmatige gegevensverwerking wordt 
geborgd.
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Nr. Aanbeveling managementletter AM-er Status Toelichting voortgang Actualisatie per …

5 Structurele korting op het Gemeentefonds en doordecentralisatie 
van buitenonderhoud scholen

Wij adviseren u spoedig een besluit te nemen omtrent de resterende 
voorziening inzake het onderhoud van schoolgebouwen. Wellicht ten 
overvloede merken wij op dat het van belang is de verwerking hiervan 
te laten plaatsvinden in overeenstemming met de geldende 
verslaggevingsregels.

6 Prestatieverklaring

Wij adviseren u voor zover mogelijk een bewijs van de geleverde 
prestatie bij de factuur te voegen. Hiermee kunt u vaststellen dat de 
geleverde prestatie in overeenstemming is met de ontvangen factuur.

7 Checklist Indienst en Uitdienst

Wij adviseren u een checklist voor de procedures indienst- en 
uitdiensttreding op te stellen. In deze checklist dienen verplichte 
documenten zoals het ID-bewijs, loonbelastingverklaring, diploma’s 
alsmede de in bruikleen verleende apparatuur te worden opgenomen.

8 Aanvullende aanslagen Belastingen

Wij adviseren u de huidige procedures te herzien, teneinde te 
voorkomen dat de aanvullende aanslagen niet worden opgelegd.

9 Dossiercontrole Bouwvergunningen

Wij adviseren u het proces aan te passen en er daarbij zorg voor te 
dragen de berekening en controle van de leges door twee 
verschillende medewerkers wordt uitgevoerd (zogeheten 
'vierogenprincipe').
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Nr. Bevindingen 2014 AM-er Jaar Risico Reactie op aanbevelingen
1 Proces Inkopen: prestatieverklaring (pagina 33)

Advies: Wij adviseren u voor zover mogelijk een bewijs van de geleverde 
prestatie bij de factuur te voegen. Hiermee kunt u vaststellen dat de 
geleverde prestatie in overeenstemming is met de ontvangen factuur. CK 2014 middel

Onderzocht wordt of een en ander procesmatig en inclusief logistiek uitgewerkt en vastgelegd 
kan/moet worden. 

Noodzakelijke actie in het kader van de jaarrekeningcontrole 2014: In 
het kader van de jaarrekeningcontrole 2014 dient u bij de verbijzonderde 
interne controle op de inkopen en betalingen, voor zover mogelijk na te 
gaan dat de prestatie is geleverd zoals vermeld op de factuur. Uit deze 
analyse dient tenminste te blijken dat de inkopen over 2014 rechtmatig 
hebben plaatsgevonden.

CK 2014 middel

2 Proces Checklist Indienst en Uitdienst: Salarissen (pagina 34)

Advies: Wij adviseren u een checklist voor de procedures indienst- en 
uitdiensttreding op te stellen. In deze checklist dienen verplichte 
documenten zoals het ID-bewijs, loonbelastingverklaring, diploma’s alsmede 
de in bruikleen verleende apparatuur te worden opgenomen.

CK 2014 laag

Er wordt met een checklist voor de procedures in- en uitdiensttreding gewerkt. Deze worden 
met ingang van 1 januari 2015 ook aan de betreffende dossiers toegevoegd.

3 Proces Belastingen: Aanvullende aanslagen Belastingen (pagina 35)

Advies: Wij adviseren u de huidige procedures te herzien, teneinde te 
voorkomen dat de aanvullende aanslagen niet worden opgelegd. CK 2014 middel

Het huidige systeem voorziet niet in een geautomatiseerde verwerking van aanvullende 
aanslagen. Daarom worden de vermeerderingen voor (de rest van) 2014 handmatig worden 
opgelegd.

Actie in het kader van de jaarrekeningcontrole 2014: In overleg met de 
afdelingsmanager van het team Belastingen heeft u besloten
deze financiële fout niet te herstellen, maar voor de resterende maanden tot 
het eind van het jaar dienen de wijzigingen met als gevolg een 
vermeerdering wel (handmatig) opgelegd te worden.

CK 2014 middel

In afwachting van de ingebruikneming van de nieuwe belastingapplicatie in 2015 is de 
verordening zodanig aangepast dat er geen vermeerderingen worden toegepast.

4 Proces Omgevingsvergunningen: Dossiercontrole Bouwvergunningen 
(pagina 36)
Advies: Wij adviseren u het proces aan te passen en er daarbij zorg voor te 
dragen, dat de berekening en controle van de leges door twee verschillende 
medewerkers wordt uitgevoerd (zogeheten vierogenprincipe'). RJ 2014 middel

Met het traject herziening onderbouwing bouwleges komt ook het legesproces aan bod. Het 
gaat onder meer om mogelijke vereenvoudiging, aangezien er nu te veel verschillende 
categorieën zijn, waardoor de foutkans te groot is. Inzet voor 2015 is om in 10 tot 20% van de 
opleggingen structureel het 4-ogen principe toe te gaan passen en voor het overige 
steekproefgewijs.

Noodzakelijke actie in het kader van de jaarrekeningcontrole 2014: Wij 
adviseren u de leges van de resterende opgelegde beschikkingen, van de 
laatste maand van 2014, integraal aan te sluiten met de vastgestelde 
tarieven zoals opgenomen in de verordening.

RJ 2014 middel

We zullen alle beschikkingen van december 2014 volgens het 4-ogen principe controleren.
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Nr. Bevindingen 2013 AM-er Jaar Risico Reactie op aanbevelingen
5 Proces Planning & Control: Bedrijfsvoering en Control (pagina 38)

Advies 2013: Wij adviseren u om op de genoemde onderdelen van het 
werkmodel een scan toe te passen en in samenhang te bekijken welke 
verbeterslagen behaald kunnen worden en op welke wijze dit gefaseerd in 
de tijd kan worden opgepakt. Hierbij dienen tevens de verschillende 
concernprojecten te worden betrokken.

CK/GS 2013 laag

We maken sinds een aantal jaren gebruik van een stoplichtenmodel, waarin de resultaten en 
acties vanuit de programmabegroting zijn opgenomen. Deze worden (twee)maandelijks 
gemonitord op afwijkingen en er worden maandgesprekken over gevoerd. Dit vormt input voor 
zowel de managementrapportage als de bestuursrapportages. Er is op basis hiervan een 
bestuurlijk dashboard voor management en college ontwikkeld.

Het risicomanagement in de organisatie is geborgd in de p&c-cyclus voor zowel college als 
raad. Risico-analyses maken een steeds nadrukkelijker onderdeel uit van het 
risicomanagement.

De doorontwikkeling van de planning- en control cyclus staat hoog op de agenda en zal in de 
komende 1,5 jaar versneld worden. Samen met de raad wordt hieraan gewerkt . Het gaat 
onder andere om het formuleren van effect- en prestatie-indicatoren,  het transparanter en 
minder omvangrijk maken van de p&c-producten, digitalisering en dialoog.

Integraal management is een onderdeel van de besturingsfilosofie van Stichtse Vecht en wordt 
in de praktijk van alledag toegepast.

In 2014 is een audit op de bedrijfsvoering gedaan op de sturende, primaire en ondersteunende 
processen  teneinde vast te stellen of Stichtse Vecht de basis op orde heeft. Er is extern 
vastgesteld dat Stichtse Vecht wat dit betreft op koers ligt.  Op basis van de aanbevelingen 
van de audit is een actieplan opgesteld, dat momenteel wordt uitgevoerd. Het eerste kwartaal 
van 2017 zal de audit worden herhaald.

Opvolging 2014: Op het terrein van bedrijfsvoering en control zijn in de 
afgelopen jaren al verschillende concrete stappen gezet. Het gaat onder 
andere om het ontwikkelen van:
- een bestuurlijk en managementinformatie-systeem;
- risicomanagement;
- de planning&control-cyclus;
- integraal management.
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Nr. Bevindingen 2013 AM-er Jaar Risico Reactie op aanbevelingen
6 Proces Inkopen: Verplichtingenadministratie  (pagina 39)

Advies 2013: Wij adviseren u een gemeentebrede procedure in te voeren, 
waarin wordt voorgeschreven om verplichtingen > € 20.000 te registreren. CK 2013 middel

De registratie van verplichtingen wordt in Q4 - 2015 geëvalueerd.

Opvolging 2014: De verplichtingenadministratie wordt stapsgewijs 
ingevoerd en zal voor eind 2014 zijn afgerond. Er is inmiddels een 
procesbeschrijving 'verplichtingen' opgesteld. Het registreren van 
verplichtingen is op verschillende afdelingen geïntroduceerd en in productie. 
Organisatiebreed is het registreren van verplichtingen operationeel. Het 
gebruik wordt in 2015 geëvalueerd.

7 Proces Ontvangen subsidies: Centrale registratie ontvangen subsidies 
(pagina 40)
Advies 2013: Om risico’s te voorkomen is uitvoeren van (tussentijdse) 
rechtmatigheidscontroles op dit vlak aan te bevelen. Tevens is de invoering 
van een rechtenadministratie in dit kader waardevol. In een 
rechtenadministratie worden de contractvoorwaarden vastgelegd zoals de 
overeengekomen prijs, facturerings- en vervaltermijnen.

DB 2013 middel

Ten aanzien van het proces subsidieverstrekkingen worden er vanuit AO/IC maatregelen 
getroffen om de rechtmatigheid te monitoren en te waarborgen. 

Opvolging 2014: De aanbeveling wordt meegenomen bij de 
doorontwikkeling van de AO/IC. Het invoeren van een rechtenadministratie 
wordt betrokken bij het verder ontwikkelen van het contractenbeheer. 

8 Proces Automatisering: Functievermenging applicatiebeheer  (pagina 
41)
Advies: Wij raden u aan maatregelen te treffen ter voorkoming van de 
functievermenging bij de applicatiebeheerder. Hierbij kunt u denken aan 
separate inlognamen voor de operationele werkzaamheden en de 
werkzaamheden uit hoofde van het applicatiebeheer.

CK 2013 middel

Met betrekking tot het onderhavige advies is - met name - ingezoomd op het risico van 
functievermenging bij het team belastingen. Inmiddels is er bij het team belastingen een 
applicatiebeheerder aangetrokken waarmee een afdoende functiescheiding is bewerkstelligd. 
In (organisatiebreed) voorkomende gevallen zal op mogelijke functievermenging tijdig 
geanticipeerd worden.

Opvolging 2014: Een functieboek 'Applicatiebeheer' is in voorbereiding. In 
het functieboek, dat naar verwachting eind 2014 gereed zal zijn, wordt in de 
scheiding van het functionele en technisch applicatiebeheer voorzien. CK 2013 middel

Het handboek 'Apllicatiebeheer' is grotendeels gereed en zal in Q2 2015 ter vaststelling aan 
het MT worden aangeboden.
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Nr. Bevindingen 2013 AM-er Jaar Risico Reactie op aanbevelingen
9 Proces Automatisering: Beveiliging (pagina 42)

Advies: Wij adviseren de beveiliging van de website en het e-loket blijvend 
kritisch te beoordelen en adequaat te reageren op beveiligingsincidenten. 
Hoewel de gemeente het e-loket en de website laat hosten door een externe 
partij, blijft zij verantwoordelijk. Hierbij is het van belang om ten aanzien van 
beveiliging, goede afspraken te maken met de leverancier. Verder is het aan 
te bevelen de beveiliging van de website en de leverancier kritisch te 
bekijken.

CK 2013 middel

In 2014 is er een DIGID - audit uitgevoerd die met succes kon worden afgerond. 
Het hosten van de website en het e-loket wordt verzorgd door een externe partij (Centric). 
Centric voldoet aan de NEN - normering met betrekking tot veiligheid en privacy.

Opvolging 2014: Periodiek worden de SLA voor technisch beheer en voor 
de software van Centric geëvalueerd. Daarnaast is er een 
dienstverleningsovereenkomst die is geformaliseerd. Aan een externe 
organisatie is opdracht gegeven voor het uitvoeren van een audit voor de 
beveiliging van het e-loket en de website Stichtse Vecht. Dit is betrokken bij 
de opdracht voor het beveiligingsassessment. In het kader van de 
uitgevoerde beveiligingsassessment is de beveiliging van de website en e-
loket verbeterd en de SLA aangepast. Omdat dit assessment jaarlijks 
terugkomt zullen de beveiligingsaspecten van de website en e-loket jaarlijks 
getoetst en waar nodig aangepast.

Nr. Aanbevelingen AM-er Jaar Reactie op aanbevelingen 
10 De inrichting van uw interne controle: Steunen op de werkzaamheden 

van de interne controle niet zonder meer mogelijk (pagina 12)

Aanbeveling: Wij treden graag met u in overleg op welke wijze de 
gemeente het best invulling kan geven aan de aangescherpte vereisten in 
het uitvoeringsprogramma AO/IC 2015.

CK 2014

Aan de accountant is gevraagd de aangescherpte vereisten nader te verklaren en hierover 
verdere afspraken te maken.
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11 Grondbedrijf: Crisis op de woningmarkt houdt aan, effect op 
waardering van uw grondexploitaties (pagina 16)
Aanbeveling: Voor de jaarrekening 2014 is het van belang dat er een 
deugdelijke onderbouwing aanwezig is voor de in exploitatie genomen 
gronden. Hierbij kan gedacht worden aan haalbaarheidsonderzoeken, 
marktonderzoeken en dergelijke. Verder vinden wij het gewenst om de 
gekozen parameters (opbrengsten, grondprijzen, kosten, rente) ten behoeve 
van de jaarrekening 2014 tijdig te actualiseren. In het kader van onze 
jaarrekeningcontrole toetsen wij de gehanteerde parameters op plausibiliteit. 
Uit onze ervaring merken wij op dat de gemeente Stichtse Vecht zowel bij 
de 2e bestuursrapportage als de jaarrekening zorgt voor actualisatie van de 
expoitatie opzetten.

DB 2014

In de nota grondbeleid is het volgende opgenomen:
In alle exploitatieopzetten wordt uitgegaan van periodiek vastgestelde parameters voor rente 
en inflatie.
• De parameters rente worden in de gebruikelijke planning-&control systematiek van de 
gemeente Stichtse Vecht vastgesteld door de gemeenteraad. Daarbij is voor grondexploitaties 
de debetrente gelijk aan de creditrente.
• De parameters inflatie voor grondexploitaties zijn specifieker dan de algemene parameters 
inflatie die in de gebruikelijke planning-&controlcyclus worden vastgesteld. De parameters 
zoals deze zijn vastgelegd in de BDB (Bureau documentaire Bouwwerken)index voor 
civieltechnische werken worden gehanteerd.    

Ten behoeve van de jaarlijkse actualisatie van exploitatieberekeningen wordt vierjaarlijks de 
parameter  rente vastgesteld en jaarlijks de inflatie. Voor grondexploitaties is daarbij de 
debetrente gelijk aan creditrente

Ten aanzien van de risico analyse is het volgende opgenomen:
Bij het opstellen van een exploitatieberekening wordt ook een risicoanalyse opgesteld. Jaarlijks 
wordt bij actualisering van de exploitatieberekening ook de risicoanalyse geactualiseerd. Hierbij 
wordt onderscheid gemaakt in:
• Planeconomische risico’s; zijnde risico’s die direct aan de voorbereiding of uitvoering van een 
specifiek project verbonden zijn.

• Conjuncturele risico’s; zijnde de effecten die op basis van economische scenario’s op het 
gehele project van toepassing zijn.
Deze analyse wordt door het college aangeboden aan de gemeenteraad ter vaststelling via de 
jaarrekening.

De stand van zaken van risicobeheersing wordt toegelicht in de reguliere 
voortgangsrapportages van projecten.

Eind 2012 heeft Fakton een risico analyse uitgevoerd op alle actieve grexen. Om die reden 
vonden wij het niet noodzakelijk om in 2013 (begin) nogmaals een risico analyse uit te laten 
voeren. Op korte termijn zal een extern bureau gevraagd worden of zij een opzet kunnen 
maken voor het uitvoeren van een risico analyse en op de twee actieve grexen een analyse 
willen uitvoeren. 



Aanbevelingen Managementletter 2014 Waar staat de gemeente?

12 Uitbesteding belastingen aan uitvoeringsorganisatie: Belastingen per 
medio 2015 uitbesteed (pagina 20)
Aanbeveling: Bij de overgang naar uitbesteding van de gemeentelijke 
belastingen dient de gemeente Stichtse Vecht na te gaan aan welke 
informatie precies behoefte is en deze vervolgens te vertalen in meetbare 
prestatie) afspraken welke dienen te worden opgenomen in nog op te stellen 
de dienstverleningsovereenkomst. Wij adviseren u concrete afspraken te 
maken over de resultaten van de uitvoeringsorganisatie. Op korte termijn 
dient te worden nagegaan of de afspraken welke op voorhand zijn gemaakt 
de tijdige en juiste documentatie garanderen en daarmee de betrouwbare 
en rechtmatige gegevensverwerking wordt geborgd.

CK 2014

De aanbevelingen worden betrokken bij het opstellen van de Dienstverleningsovereenkomst.

13 Decentralisatie onderhoud schoolgebouwen primair onderwijs: 
Structurele korting op het Gemeentefonds en doordecentralisatie van 
buitenonderhoud scholen (pagina 22)

Aanbeveling: Wij adviseren u spoedig een besluit te nemen omtrent de 
resterende voorziening inzake het onderhoud van schoolgebouwen. Wellicht 
ten overvloede merken wij op dat het van belang is de verwerking hiervan te 
laten plaatsvinden in overeenstemming met de geldende 
verslaggevingsregels.

DB 2014

De bekostiging van het regulier onderhoud aan de buitenkant van onderwijsgebouwen wordt 
met ingang van 2015 overgedragen aan de schoolbesturen die hiervoor rechtstreeks middelen 
vanuit het rijk ontvangen. De gemeente blijft verantwoordelijk voor de kosten van herstel van 
constructiefouten. Hieronder vallen b.v. de kosten van  asbestverwijdering. In de reguliere 
onderwijshuisvestingsbegroting is hiervoor geen budget opgenomen. Voor de jaren 2015 t/m 
2017 is inmiddels bekend dat sprake is van onvoorziene kosten (asbestverwijdering) tot een 
totaalbedrag van ruim € 230.000.
Oplossing knelpunt: de nu bekende onvoorziene kosten kunnen vooralsnog gedekt worden uit 
de voorzieningen voor onderhoud aan onderwijshuisvesting die m.i.v. 2015, na de overdracht 
van groot onderhoud naar de schoolbesturen, niet meer aangesproken worden. De 
bestemmingswijziging van deze voorzieningen naar een reserve “ herstel constructiefouten 
onderwijsgebouwen” dient nog aan de raad te worden voorgelegd. 
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