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Kennisnemen van 
De reactie van het college op de managementletter 2022 van de accountant.  
 
Inleiding 
In de controleopdracht van de accountant is opgenomen dat jaarlijks in het najaar een tussentijds 
onderzoek wordt gedaan. Dat heeft in oktober 2022 plaatsgevonden. Dit onderzoek is vooral gericht 
op de processen in de organisatie en op rechtmatigheidsaspecten. De accountant rapporteert over 
de tussentijdse controle door middel van de managementletter. Deze is primair bedoeld voor het 
management. Op verzoek kan de accountant ook de gecomprimeerde versie voor de raad, de 
Boardletter, opstellen. In Goirle kennen we dat onderscheid (nog) niet.  
 
De managementletter 2022 van Goirle, is op 8 februari a.s. ter kennisname gebracht van het 
auditcomité. Tijdens die vergadering zal de accountant zijn bevindingen toelichten. Hieronder geven 
wij kort onze reactie daarop.  
 
Informatie 
Op pagina 5 van de managementletter staan de bevindingen van de accountant samengevat in een 
dashboard. Wij volgen hier de indeling van dit dashboard. 

 
Rechtmatigheidsverantwoording 
Ondanks het feit dat de rechtmatigheidsverantwoording door het college sinds 2023 is ingevoerd, 
heeft het ambtelijke voorbereidingstraject last van ‘open eindjes’ die op landelijk niveau nog moeten 
worden ingevuld. In GHO-verband blijven we daarin de samenwerking zoeken en bereiden we ons 
voor op de te zetten stappen waarvoor we in 2023 bij de raad zullen aankloppen.  
In GHO-verband is een concept Intern controleplan in voorbereiding. We bespreken dit met de 
nieuwe accountant omdat het zich richt op de interne controle 2023 e.v. Voor de aan te passen 
verordeningen 212, 213 en 213 a zijn sinds december jl. modelverordeningen beschikbaar. Het 
actualisatieproces pakken we, evenals bij de huidige verordeningen, in GHO-verband op, waarbij er 
ruimte blijft voor lokale afwijkingen. Tot slot bespreken we de vast te leggen grensbedragen en 
rapporteringstolerantie in 2023 met de nieuwe accountant het audit comité waarna we de raad een 
voorstel zullen doen.  

 
Aandachtspunten jaarrekening 2022 
Aanbestedingen: De lopende contracten zijn in beeld en bij aflopende contracten voeren we tijdig 
het gesprek met onze leveranciers om een eventuele contractverlenging te bespreken.  Afspraken 
buiten de contracten om documenteren we. We bespreken de consequenties met de betrokken 
afdelingen en leggen het waar nodig ter besluitvorming voor aan college en/of raad.  
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SiSa-regelingen: De SiSa regelingen van onze gemeente zijn in beeld. In 2022 is een dossier van 
iedere regeling opgebouwd. We verantwoorden deze bij de jaarrekening 2022.   
 
Stikstof: Voor alle bouwprojecten wordt voor de aanlegfase van de het project verzocht om een 
Aeriusberekening ten aanzien van de Natura2000 gebieden. Deze toetsen we aan de hand van de 
laatste regelgeving door de OMWB. Tot op heden was de impact nihil. Wij verwachten voor de 
toekomstige projecten, de omvang en de locatie ten opzichte van de Natura2000 gebieden een hele 
kleine impact. Deze wordt opgevangen door maatwerk  in de uitvoeringsfase.   
 
Openbaarheidsparagraaf Wet open overheid (Woo): Implementeren van wetgeving doen we zoveel 
mogelijk samen met Hilvarenbeek en Oisterwijk.  GHO-voorbereidingsgroep Woo hield (en houdt) de 
actuele ontwikkelingen rondom de Woo in de gaten en speelt hierop in. We wezen een (verplichte) 
Woo-contactpersoon aan en zorgden ervoor dat Wob-processen aangepast werden voor de Woo. 
We deelden kennis en ervaringen.  
 
Aandachtspunt n.a.v. audit commissie: ‘grip op jeugdzorg en wmo’ 
In 2022 is de monitoring Sociaal Domein jeugdzorg en Wmo vormgegeven. In november 2022 is de 
monitor aan de raad gepresenteerd en geïnformeerd. De monitor is een dynamisch instrument dat 
continue aanpassing vraagt, door onder andere regionale inkoopontwikkelingen, hervorming 
jeugdstelsel, lokale beleidswijzigingen, ed. Dit betekent dat we in 2023 verder gaan met het door 
ontwikkelen van de monitor. In het programma grip op sociaal domein werken wij de monitor verder 
uit en informeren de raad hierover in de raadsinformatiebrief grip op sociaal domein die ieder 
kwartaal met de raad wordt gedeeld.  

 
Bevindingen significante processen 
Algemeen: Ondanks het feit dat merendeel van de processen niet is gewijzigd, actualiseren we ze wel 
jaarlijks en nemen we ze met de proceseigenaar door. De mogelijkheid om in de effectiviteit van 
processen verdere verbeteringen door te voeren blijft ook in 2023 afhankelijk van de personele 
bezetting in de gehele organisatie en de prioriteit die nodig is op de primaire processen.  
 
Belastingen: Controles vormen een groot onderdeel van het proces van belastingen. Het gaat hierbij 
om interne controles, maar ook kwaliteitscontroles zoals uitgevoerd door de Waarderingskamer. Van 
de uitgevoerde controles is er interne verslaglegging aanwezig. Deze controles zijn echter nog niet 
benoemd in de procesanalyses, we passen de procesanalyses hierop nog aan.  
 
IT-beheersing 
Toekennen en (her)beoordelen van rechten en authorisaties: Periodiek voeren we de genoemde 
controles uit. In 2023 zorgen we dat deze ook zijn vastgelegd.  
 
Cybersecurity: De CISO is toezichthouder voor de gemeente op het gehele normenkader voor 
security. De FG is dat voor privacy. Het college legt zijn verantwoording af via de ENSIA rapportage. 
De controle van de accountant op IT beheer voor financiën heeft echter ook een component 
cybersecurity. De bevindingen en aanbevelingen die daaruit voortvloeien nemen we mee in het 
risicoregister voor de ENSIA-rapportage. Met de nieuwe accountant voeren we het gesprek hoe we 
mogelijke overlapping in de verantwoording ENSIA en IT-beheersing in de managementletterkunnen 
voorkomen.  
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Verbijzonderde Interne Controle (VIC) 
VIC als intern beheersingsmaatregel heeft ook in 2023 onze aandacht. In 2022 heeft de focus gelegen 
op de vastlegging van de processen. In 2023 krijgt de ontwikkeling naar VIC als interne 
beheersmaatregel meer nadruk. In principe voeren we de VIC ieder kwartaal uit. Een hogere 
frequentie, ofwel kortere cyclus, is vanwege de beschikbare formatie niet realistisch en vormt een 
grote belasting voor de organisatie.  

 
GHO-samenwerking op de interne controle: Ondanks dat we voor belastingen en personeels- en 
salarisadministratie samenwerken in GHO-verband, vindt de interne controle nog lokaal plaats. In het 
regionale bedrijfsvoeringsoverleg blijven we onderzoeken of en zoja welke werkgebieden voordelen 
kunnen behalen uit een eventuele samenwerking. Daarin nemen we ook interne controle in 
overweging.  

 
Vervolg 
De aanbevelingen van de accountant nemen wij mee in de samenstelling van de jaarrekening en de 
monitoring en doorontwikkeling van de interne beheersing.  
 
Communicatie 
De management letter 2022 is door de accountant op 8 februari 2023 toegelicht in het auditcomité. 
_______________________________________________________________________ 


