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Wij presenteren u hierbij onze managementletter 2016. Zoals u van ons 

gewend bent, geeft deze rapportage een beeld van uw organisatie en de 

gerealiseerde vooruitgang in 2016. In onze overeenkomst inzake 

accountantscontrole heeft uw raad ons de opdracht verstrekt om de 

jaarrekening 2016 van uw gemeente te controleren. Onze tussentijdse 

bevindingen rapporteren wij door middel van deze managementletter.

In deze rapportage beperken wij ons tot de bevindingen en mogelijke 

verbeterpunten in de bedrijfsvoering en processen die wij hebben 

onderzocht in het kader van de controle van de jaarrekening en die naar 

onze mening van belang zijn voor het management en het college. Dit heeft 

tot doel vanuit onze natuurlijke adviesfunctie een bijdrage te leveren aan 

het zelfcontrolerende vermogen van uw organisatie. 

Wij hebben onze conceptbevindingen op xx januari 2017 toegelicht en 

besproken met de portefeuillehouder financiën, de gemeentesecretaris en 

de controller van uw organisatie.

Tot het geven van een nadere toelichting zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,

Ernst & Young Accountants LLP

drs. N.A.J. Silverentand RA

College van burgemeester en wethouders van

gemeente Goirle

Postbus 17

5050 AA  GOIRLE

Eindhoven, xx december 2016

Managementletter tussentijdse controle 2016

Geacht college,

kenmerk
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Inleiding

Nieuwe wet- en regelgeving zorgt ervoor dat de omgeving rondom uw 

gemeente continue in beweging is. De wetgever heeft op diverse vlakken 

aanscherpingen doorgevoerd in de wet- en regelgeving. Denk hierbij aan de 

Wet Normering Top Inkomens, de aanscherping van aanbestedingsregels 

met de afschaffing van het verlichte regime omtrent 2B-diensten en de 

invoering van de vennootschapsbelastingplicht. Daarnaast staan nog 

belangrijke veranderingen op de planning zoals de omgevingswet -

waardoor de regels voor ruimtelijke plannen zullen wijzigen - en het advies 

van commissie Depla om naar een in control statement te groeien. 

Ook op het gebied van de jaarverslaggevingsregels zijn dit jaar 

veranderingen doorgevoerd met een belangrijke impact (zoals de notitie 

grondexploitatie 2016) en staan ook voor de komende jaren nieuwe 

aanpassingen op de planning. De gemeente dient ten aanzien van de 

wijzigingen vanaf 2017, zoals de invoering van voorgeschreven taakvelden, 

separate toelichting van de overheadskosten en de methodiek rondom de 

rentetoerekening, al in haar begroting 2017 rekening te houden.

Al deze veranderingen vragen de nodige aandacht van uw organisatie. Voor 

wat betreft de wijzigingen effect hebbend op de jaarrekening 2016 zijn wij 

reeds in overleg met uw organisatie. Wij constateren dan ook dat de 

gemeente Goirle deze ontwikkelingen op haar netvlies heeft en reeds 

voorbereidingen treft voor een goede implementatie.

Verder vergen de vorig jaar gedecentraliseerde taken ten aanzien van de 

Jeugdwet, Wmo en Participatiewet ook dit jaar de nodige inspanningen van 

uw organisatie. Wij zien nog een aantal belangrijke aandachtspunten op dit 

gebied voor de jaarrekeningcontrole 2016. We lichten deze 

aandachtspunten verderop in deze managementletter nader toe. 

Inhoud managementletter
In deze managementletter informeren wij u over onze bevindingen op het 

gebied van uw administratieve organisatie en interne beheersing. Bij deze 

bevindingen geven wij de risico’s weer en doen wij aanbevelingen ter 

verbetering indien wij daarvoor mogelijkheden zien. Wij wijzen u erop dat 

een managementletter van nature kritisch van aard is, omdat deze zich 

richt op te verbeteren aspecten.

Onze bevindingen vloeien voort uit onze gebruikelijke werkzaamheden voor 

de jaarrekeningcontrole. Deze werkzaamheden zijn gericht op het afgeven 

van een controleverklaring bij de jaarrekening van de gemeente en 

omvatten daarom niet alle zaken die bij een specifiek op de organisatie 

gericht onderzoek naar voren zouden komen. Onze werkzaamheden zijn 

niet primair gericht op het opsporen van fraudes of onregelmatigheden in 

uw organisatie. Indien onze werkzaamheden aanwijzingen opleveren voor 

opgetreden fraudes of onregelmatigheden, dan rapporteren wij u daar 

direct over. Dit is tot op heden niet aan de orde geweest.

Wij volgen de wijze waarop binnen uw organisatie wordt omgegaan met 

punten uit eerdere managementletters. Wij stellen dergelijke punten 

opnieuw aan de orde indien wij van mening zijn dat nadere aandacht van 

het management nog steeds op zijn plaats is. Deze managementletter bevat 

de bevindingen zoals tot dusverre opgedaan. Na afloop van de 

jaarrekeningcontrole zullen wij in ons accountantsverslag een samenvatting 

opnemen van de belangrijkste bevindingen.

Inleiding
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Uitkomsten op hoofdlijnen
In zijn algemeenheid constateren we dat de beheersing van de risico’s 

binnen de bedrijfsprocessen in de basis op orde is. Uit voorgaande controles 

hebben wij aanbevelingen gedaan om de bedrijfsprocessen verder te 

professionaliseren. Wij constateren dat uw organisatie werkt om 

verbetering door te voeren. Dit beeld komt ook naar voren uit de 

bedrijfsvoeringsmonitor welke wij in hoofdstuk twee uitgebreid toelichten.

Bestuurlijke aandachtspunten

Wij verrichten de controle van de jaarrekening door middel van 

hoofdzakelijk gegevensgerichte controlemaatregelen, gebaseerd op een 

risicoanalyse. De risicoanalyse richt zich op een betrouwbare 

totstandkoming van de jaarrekening. Dit betekent dat wij niet alle risico’s 

die voor u als organisatie relevant zijn adresseren. De risicoanalyse is een 

continue proces en stellen wij gaandeweg bij indien nodig. Ditzelfde geldt 

voor onze kernpunten in de controle.

De tot op heden onderkende belangrijkste aandachtsgebieden in onze 

controle, onze zogenaamde kernpunten in de controle, zijn:

► Decentralisaties;

► Invoering vennootschapsbelasting per 1 januari 2016;

► Waardering grond- en vastgoedexploitaties;

► Verantwoording Wet Normering Top Inkomens (WNT);

► Aanbestedingsrechtmatigheid.

Wij rapporteren met name in ons verslag van bevindingen naar aanleiding 

van de jaarrekeningcontrole over deze kernpunten. Dit is veelal inherent 

aan het schattingskarakter van deze punten, waarbij het schattingsproces 

hoofdzakelijk per jaareinde plaatsvindt. Voor zover deze kernpunten vanuit 

onze tussentijdse controle aandachtspunten opleveren, hebben wij deze 

opgenomen in hoofdstuk 2.

Bestuurlijke aandachtspunten
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Decentralisaties
In 2015 heeft de invoering van de decentralisaties van de Jeugdwet, Wmo

en Participatiewet veel aandacht gevraagd van uw organisatie. Dit heeft 

geresulteerd in de nodige onzekerheden in jaarrekening 2015 en een 

langere doorlooptijd van de accountantscontrole. Ook in 2016 vergen de 

decentralisaties nog de nodige inspanningen. 

Wij stellen vast dat de gemeente Goirle op een aantal aspecten vooruitgang 

heeft geboekt ten opzichte van vorig jaar, echter resteren er nog een aantal 

belangrijke bestuurlijke aandachtspunten voor de jaarrekeningcontrole 

2016. Het belangrijkste aspect hierbij is het vaststellen van de 

prestatielevering (zowel ZIN als PGB) en de tijdige aanlevering van 

verantwoordingsinformatie voor de regionale jeugdzorg vanuit Hart van 

Brabant en de zorgaanbieders.

De gemeente Goirle heeft ten aanzien van de wet maatschappelijke 

ondersteuning contractafspraken met de zorgaanbieders dat er 

gefactureerd wordt per vier weken en dat indicatiestelling en facturering 

plaatsvindt op basis van resultaatgebieden. Voor de jeugdzorg heeft 

gemeente Goirle de regionale jeugdzorg ondergebracht bij Hart van 

Brabant. Aanvraag tot zorg, indicatiestelling en beschikking van de 

jeugdzorg wordt door gemeente Goirle uitgevoerd. Informatie-uitwisseling 

met de zorgaanbieders, zorgberichten aan de zorgaanbieders en 

facturering wordt door Hart van Brabant uitgevoerd. Gemeente Goirle 

betaalt voorschotten aan Hart van Brabant en op basis van 

verantwoordingsinformatie achteraf vindt de eindafrekening plaats.

Over boekjaar 2015 heeft EY een goedkeurende controleverklaring 

verstrekt bij de jaarrekening. In het verslag van bevindingen zijn een aantal 

onzekerheden gerapporteerd welke betrekking hadden op:

• De onzekerheid over de prestatielevering WMO en lokale jeugdzorg

• Onzekerheid over de lasten uit het Persoonsgebondenbudgetten (PGB’s)

Wij merken op dat deze onzekerheden tevens belangrijke aandachtspunten 

voor de controle van het sociaal domein in boekjaar 2016 zullen zijn. We 

lichten deze twee punten hieronder nader toe.

Prestatielevering zorgaanbieders WMO en lokale jeugdzorg
In overeenstemming met de uitgangspunten van de controle welke wij voor 

het boekjaar 2015 hebben gehanteerd worden de lasten waarvan de 

prestatielevering niet vastgesteld kan worden als onzeker aangemerkt. Met 

grote zorgaanbieders heeft u afgesproken dat zij na afloop van het jaar 

verantwoording afleggen middels een door een accountant opgestelde 

controleverklaring over de zorglasten. Deze verantwoording vindt plaats op 

basis van het landelijk controleprotocol. Onderdeel van dit landelijk protocol 

is de controle op de levering van de zorgprestatie. Hiermee wordt het risico 

dat is betaald voor prestaties welke niet zijn geleverd gemitigeerd, indien 

uit de accountantscontrole geen bijzonderheden worden geconstateerd.

Zelf kunt u ook werkzaamheden verrichten om zelfstandig de 

prestatielevering te achterhalen. Dit is richting de toekomst toe een 

belangrijke volgende stap, waardoor u niet meer afhankelijk bent van de 

verantwoordingen van zorgaanbieders achteraf. Uw gemeente heeft 

diverse eerste maatregelen getroffen om zelfstandig de prestatieverklaring 

te kunnen vaststellen, hiermee loopt u voor op andere gemeenten. Van 

belang is dat deze maatregelen op de juiste wijze structureel in de 

dagelijkse processen worden ingebed, zodat vanaf 2017 kan worden 

gesteund op de eigen controle-informatie en controleverklaringen vanuit 

zorgaanbieders wellicht niet langer noodzakelijk zijn. 

Bestuurlijke aandachtspunten
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Prestatielevering zorgaanbieders WMO en lokale jeugdzorg (vervolg)

De gemeente Goirle heeft de volgende beheersingsmaatregelen genomen 

welke bijdragen aan een zelfstandige prestatieverklaring: 

• Contracten met de zorgaanbieders zijn ingestoken op resultaatgebieden. 

Per vier weken vindt facturering plaats op basis van vaste tarieven per 

resultaatgebied voor een periode van vier weken. Dit vereenvoudigt het 

aantonen van de prestatielevering aangezien het binnen de vier weken 

niet uitmaakt welke zorg is geleverd. De zorgaanbieder is hierin vrij, voor 

de gemeente is het van belang dat de resultaten maar binnen de 

afgesproken periode worden bereikt. Achteraf worden zorgaanbieders 

met elkaar vergeleken en krijgen zorgaanbieders welke goede resultaten 

tonen voorrang voor toekomstige contracten;

• Twee maanden voor afloop beschikking worden cliënten per brief 

geïnformeerd over de afloop van de beschikking. Hierbij wordt de cliënt 

om - indien hulpvraag blijft bestaan - zich opnieuw te melden bij ‘t Loket. 

Bij ‘t Loket vindt vervolgens een evaluatie plaats en wordt opnieuw een 

plan van aanpak opgesteld.

• Bij alle WMO voorzieningen geldt een verplichte eigen bijdrage waardoor 

cliënten een klacht zullen indienen indien er geen zorg is geleverd maar 

wel eigen bijdrage wordt opgelegd. 

• Bij het einde van een beschikking volgt er altijd een evaluatiegesprek 

tussen klant en zorgaanbieder. De gemeente kan deze opvragen om vast 

te stellen of resultaten zijn bereikt.

• Er is een klachtenprocedure aanwezig waar cliënten gebruik van kunnen 

maken indien de zorg niet naar tevredenheid wordt geleverd.

Wij merken op dat er een aantal beheersingsmaatregelen aanwezig zijn die 

een indicatie kunnen geven indien een prestatie niet, of niet volledig, is 

geleverd. Echter is het systeem nog niet zodanig ingericht dat structureel 

de prestatielevering wordt vastgesteld. In de “Handreiking stappenplan 

gemeentelijke controle-aanpak” van de VNG worden een aantal mogelijke 

beheers- en controlemaatregelen aangedragen waarmee de 

prestatieverklaring kan worden aangetoond. 

Belangrijke en essentiële beheersmaatregel is dat er structureel en 

rechtstreeks met de cliënt contact is om de prestatielevering vast te stellen. 

De beschikkingen welke door de gemeente Goirle worden afgegeven zijn 

veelal relatief kort van aard, waarbij twee maanden voor afloop van de 

beschikking een brief aan de cliënt wordt gestuurd. Wij adviseren u om een 

methode te ontwikkelen waarbij u periodiek aan de cliënt een bevestiging 

vraagt omtrent de geleverde prestaties. 

Dit kan door bij een herindicatieproces en beëindiging van een beschikking 

specifiek de geleverde prestaties te bespreken en de cliënt dit laten 

bevestigen. Daarnaast zou er periodiek contact met de cliënt moeten zijn 

waarin de cliënt aangeeft of prestaties zijn geleverd. Deze tussentijdse 

controles kunnen op roulatiebasis en op basis van risico analyse periodiek 

voor een bepaald gedeelte van de cliënten plaatsvinden. 

Wij adviseren u om met een plan van aanpak te komen waarin u 

maatregelen treft om structureel tot vaststelling van de prestatielevering te 

komen. Wij denken hierin graag met u mee. Met een goede aanpak en na 

implementatie daarvan bent u in staat om zelfstandig de rechtmatigheid 

van de bestedingen in het sociaal domein vast te kunnen vaststellen. 

Bestuurlijke aandachtspunten
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Vaststellen prestatielevering PGB

Ten aanzien van de persoonsgebonden budgetten (PGB) is het – analoog 

aan voorgaand jaar – onwaarschijnlijk dat de accountant van de Sociale 

Verzekeringsbank een goedkeurend oordeel zal verstrekken. Dit heeft 

mogelijk als gevolg dat lasten PGB als onzekerheid worden aangemerkt voor 

zowel getrouwheid als rechtmatigheid. Wij adviseren de gemeente om de 

mogelijkheden en de wenselijkheid te onderzoeken om zelfstandig de 

levering van de prestatie vast te stellen. In de “Handreiking stappenplan 

gemeentelijke controle-aanpak” van de VNG worden hiervoor een aantal 

mogelijke beheers- en controlemaatregelen aangedragen. Bij de uitwerking 

hiervan vragen wij u een plan van aanpak op te stellen, waarin wordt 

aangegeven welke instrumenten hoe ingezet worden en hoe dit zichtbaar 

vastgelegd wordt. Hierbij kunt u denken aan:

 informatie uit de SBV portal afstemmen met eigen cliëntadministratie 

(deze afstemming heeft u over het eerste halfjaar reeds uitgevoerd);

 uitvoeren van huisbezoeken;

 controle op geleverde prestatie middels herindicatietraject.

Overige aandachtspunten sociaal domein

De regionale jeugdzorg is ondergebracht binnen de gemeenschappelijke 

regeling Hart van Brabant. De gemeente Goirle geeft de beschikking uit 

over de toegekende zorg af. Het daarop volgende contact met de 

zorgaanbieder, de levering van de zorg tot en met de betaling van de zorg 

vindt plaats binnen Hart van Brabant. In de afronding van de jaarrekening 

2015 is lange tijd onzeker gebleven welke bijdrage de gemeente Goirle 

moest doen aan de gemeenschappelijke regeling Hart van Brabant. Voor de 

jaarrekeningcontrole 2016 vragen wij uw aandacht om tijdig afspraken te 

maken om tijdig duidelijkheid te hebben over de bijdrage per gemeente aan 

de gemeenschappelijke regeling over 2016. Deze lasten zullen in de 

jaarrekening 2016 moeten worden opgenomen. 

Bestuurlijke aandachtspunten



Pagina 11

Invoering vennootschapsbelasting per 1 januari 2016
Met ingang van 1 januari 2016 is de Wet Modernisering vennootschaps-

belastingplicht (hierna: “Vpb-plicht") overheidsondernemingen van kracht. 

Voor de gemeente Goirle zal van Vpb-plicht sprake zijn indien en voor zover 

er een onderneming wordt gedreven. Om de gevolgen van de nieuwe 

wetgeving in kaart te brengen, heeft de gemeente Goirle al haar activiteiten 

in beeld gebracht, deze waar nodig geclusterd en vervolgens - met behulp 

van uw belastingadviseur een Vpb-analyse uitgevoerd.

Analyse Vpb-plichtige activiteiten

Op basis van de analyse die de gemeente Goirle heeft uitgevoerd, is het 

huidige standpunt van de gemeente Goirle dat u met het grondbedrijf een 

onderneming voor de Vpb drijft, waardoor u voor het grondbedrijf Vpb-

plichtig wordt. Ten aanzien van de overige activiteiten van de gemeente 

Goirle is geconcludeerd dat deze niet kwalificeren als een onderneming 

waardoor hiervoor geen sprake is van Vpb-plicht, omdat deze activiteiten 

niet voldoen aan één (of meerdere) van de drie ondernemingscriteria. 

Op basis van de op dit moment beschikbare informatie constateren wij dat 

de Vpb-analyse op gedegen wijze is uitgevoerd. Hierbij merken wij wel op 

dat wij geen inzicht hebben gehad in de onderbouwing voor de toegepaste 

clustering van een aantal activiteiten. Juist deze clustering is uiteindelijk in 

belangrijke mate van invloed op de uitkomst van de uitgevoerde 

Vpb-analyse. Van belang in dat kader is dat de Belastingdienst recent een 

strakkere lijn is gaan aanhouden ten aanzien van het clusteren van 

activiteiten, waardoor de uitkomsten van de door gemeente Goirle 

uitgevoerde analyse mogelijk ter discussie kunnen worden gesteld. Zo zijn 

reclame inkomsten uit reclamezuilen geclusterd binnen de totale categorie 

beheer van de openbare ruimte en zijn de verkoop van recycabels

geclusterd binnen de categorie inzameling van het huisafval. Indien de 

Belastingdienst niet akkoord gaat met deze clustering dient opnieuw te 

worden beoordeeld of afzonderlijke activiteiten als Vpb-plichtig moeten 

worden aangemerkt. 

Afstemming Belastingdienst

Met de Belastingdienst heeft nog geen afstemming plaatsgevonden over de 

Vpb-plicht. De gemeente Goirle heeft vooralsnog daarom nog geen 

zekerheid verkregen omtrent de Vpb-positie van haar activiteiten.

Wij hebben begrepen dat deze afstemming op (korte) termijn zal 

plaatsvinden en dat de afstemmingsbrief aan de Belastingdienst momenteel 

wordt opgesteld. Het is van belang dat deze afstemming op korte termijn 

plaatsvindt, zodat voor de jaarrekeningcontrole bekend is welke activiteiten 

VpB-plichtig zijn.

Toekomstige belastingaangiften

Met het oog op de toekomst wijzen wij tot slot op het belang om jaarlijks de 

Vpb-positie van de gemeente Goirle te blijven monitoren en bij het 

opstarten van nieuwe activiteiten, dan wel het wijzigen van huidige

activiteiten, rekening te houden met de eventuele Vpb-gevolgen. Wij 

adviseren derhalve om de administratie op zodanige wijze in te richten dat 

jaarlijks op een overzichtelijke en efficiënte wijze alle benodigde informatie 

kan worden verkregen die voor de Vpb-beoordeling van belang is.

In dit kader merken wij ook op dat het opzetten van een Tax Control 

Framework een goede manier kan zijn om Vpb (en fiscaliteit in brede zin) 

naar de toekomst toe in de grip te houden.

Wij zijn van mening dat de gemeente Goirle tijdig een aanvang heeft 

gemaakt met het in kaart brengen van de gevolgen van de Wet 

Modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen voor haar organisatie.

Naar huidige inzichten zal het grondbedrijf Vpb-plichtig zijn, waarover de 

gemeente Goirle Vpb verschuldigd is.

Bestuurlijke aandachtspunten
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Bestuurlijke aandachtspunten

Waardering grondexploitaties
Impact wijzigingen verslaggevingsregels grondexploitatie

De commissie BBV heeft de afbakening, definiëring en verslaggevingsregels

rondom grondexploitaties kritisch onder de loep genomen. De reden

hiervoor is een aantal ontwikkelingen op het gebied van grondexploitaties,

zoals de wijzigende wet- en regelgeving (BBV, Omgevingswet en Vpb) en de

forse afboekingen die de gemeenten afgelopen jaren hebben moeten nemen

op hun grondexploitaties. Deze analyse heeft geleid tot het uitbrengen van

een tweetal notities, te weten de notitie Grondexploitatie 2016 en de notitie

Faciliterend grondbeleid. Beide notities treden per 1 januari 2016 in

werking en hebben derhalve impact op de verslaggevingsregels rondom uw

grondexploitaties vanaf boekjaar 2016.

Wij constateren dat u deze wijzigingen op het netvlies heeft en hierop tijdig

anticipeert. In de tussentijdse herijking 2016 (in het kader van de begroting

2017) heeft u de impact van de gewijzigde verslaggevingsregels reeds

doorvertaald. De detailbeoordeling op juiste doorvoering van de wijzigingen

plannen wij tijdens onze werkzaamheden bij de jaarrekeningcontrole.

Faciliterend grondbedrijf

Kosten die gemaakt zijn in het kader van faciliterend grondbeleid en kunnen

worden verhaald op derden, dienen geen integraal onderdeel te zijn van

een gemeentelijke grondexploitatie, maar classificeren als vordering op de

balans. Afhankelijk van de status van de vordering dient deze vordering op

de balans van de gemeente tot uiting te komen als kortlopende vordering of

overlopend actief. Bepalend voor de classificatie is de aanwezigheid van een

getekende overeenkomst. Per jaareinde dienen we de door de gemeente

opgestelde opdeling te beoordelen.

Er kunnen in dit verband ook gemengde projecten ontstaan. Dit zijn 

projecten waarbij de gemeente een deel van de gronden in het project in 

eigendom heeft en een deel niet. Op het gedeelte dat de gemeente niet zelf 

in eigendom heeft, vindt veelal kostenverhaal plaats op basis van een 

exploitatieovereenkomst. Binnen gemeente projecten is er sprake van 

gemeentelijke grondopbrengsten alsmede te ontvangen bijdragen van 

derden ( daar waar de gemeente geen gronden bezit).

Op grond van de verslaggevingsregels dienen deze twee componenten

ten behoeve van de verslaggeving te worden gesplitst. Faciliterend

grondbeleid heeft het karakter van een vordering en dient dus afzonderlijk

te worden gepresenteerd als vordering (dus geen onderdeel van de

grondexploitatie). Wij merken op dat in overeenkomsten veelal afspraken 

zijn gemaakt omtrent kostenverhaal, en de gemeente op grond hiervan een 

onderbouwing van deze kosten via de gevoerde administratie aan moet 

kunnen tonen.

Wij constateren dat de gemeente Goirle in beperkte mate gemengde 

projecten kent. Deze notitie kan in de toekomst echter wel belangrijk 

worden, bijvoorbeeld bij de exploitatie van het project Zuidrand. 

Ontwikkelingen in uw grondexploitaties

Naast de juiste en volledige doorvertaling van de nieuwe 

verslaggevingsregels vragen wij in zijn algemeenheid ook uw aandacht   

voor een adequate waardering en bijbehorende onderbouwing van uw 

grondexploitaties. Het herstel op de woningmarkt is landelijk zichtbaar en 

de realisatie van de verkopen laten een voorzichtige opgaande trend zien. 

De gemeente Goirle loopt zelfs voor op deze trend en heeft in het recente 

verleden zeer veel grondverkopen gerealiseerd. Dit heeft het risicoprofiel 

van de grondexploitatie als geheel fors verlaagd.



Ons beeld van de processen
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Procesanalyse en bedrijfsvoeringsmonitor

Procesanalyse

Proces Rood Oranje Geel Groen

Inkopen en aanbestedingen

Personeel

Grondexploitaties

Subsidieverstrekkingen

Uitkeringen

Voorgaand jaar

Huidig jaar

Onderstaande bedrijfsvoeringsmonitor is opgesteld naar aanleiding van de tussentijdse controle waarbij opzet en bestaan van de processen zijn beoordeeld. 

Rood Het proces heeft belangrijke bevindingen en aanbevelingen met 

een hoog risico die op korte termijn actie behoeven.

Geel Het proces heeft enkele bevindingen met een gemiddeld 

risicoprofiel die voor onze jaarrekeningcontrole 2017 actie 

behoeven.

Oranje Het proces heeft meerdere bevindingen met een gemiddeld 

risicoprofiel die voor onze jaarrekeningcontrole 2016 actie 

behoeven.

Groen Het proces heeft geen of beperkte bevindingen met een laag 

risicoprofiel. Deze kunnen worden meegenomen worden bij de 

verdere verbetering van de AO/IB.
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Procesanalyse en bedrijfsvoeringsmonitor

Procesanalyse

Proces Rood Oranje Geel Groen

Omgevingsvergunningen

Controleomgeving

Financieel afsluitproces

IT omgeving

Jeugdzorg

WMO

Persoonsgebonden budget

Voorgaand jaar

Huidig jaar

Rood Het proces heeft belangrijke bevindingen en aanbevelingen met 

een hoog risico die op korte termijn actie behoeven.

Geel Het proces heeft enkele bevindingen met een gemiddeld 

risicoprofiel die voor onze jaarrekeningcontrole 2017 actie 

behoeven.

Oranje Het proces heeft meerdere bevindingen met een gemiddeld 

risicoprofiel die voor onze jaarrekeningcontrole 2016 actie 

behoeven.

Groen Het proces heeft geen of beperkte bevindingen met een laag 

risicoprofiel. Deze kunnen worden meegenomen worden bij de 

verdere verbetering van de AO/IB.
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Uw processen

Op basis van onze interim-controle 2016 constateren wij dat de   

beheersing van de processen binnen uw gemeente in de basis op orde is. 

Ook constateren wij dat de organisatie continu werkt aan de verbetering 

van de interne beheersing rondom deze processen. Dit neemt niet weg dat 

er nog een aantal aandachtspunten resteren welke nog kunnen bijdragen 

aan een verdere verbetering van de procesbeheersing. Deze zijn 

opgenomen en toegelicht in de tabel met detailbevindingen.

Aard en reikwijdte interim-controle

Tijdens de interim controle hebben wij de opzet en bestaan van de 

significante processen binnen de gemeente in kaart gebracht. Hierbij zijn  

wij onder meer nagegaan op welke wijze en in hoeverre belangrijke risico’s 

in de afzonderlijke processen worden afgedekt door interne 

beheersingsmaatregelen. In de bedrijfsvoeringmonitor hebben wij per 

proces aangegeven in hoeverre er sprake is van belangrijke 

aandachtspunten. 

Wij merken volledigheidshalve op dat wij de werking van de interne 

beheersmaatregelen niet hebben getest waardoor ons beeld derhalve 

voortkomt uit het in kaart brengen van de opzet en het vaststellen van het 

bestaan van de verschillende processen. Ten aanzien van onze controle 

aanpak delen wij mee dat wij een volledige gegevensgerichte controle 

uitvoeren, zoals met uw organisatie besproken. Dit is mede ingegeven door 

de aangescherpte normen, waarbij wij veelal constateren dat de 

geïdentificeerde beheersmaatregelen onvoldoende zichtbaar vastliggen om 

hierop te kunnen steunen in het kader van onze jaarrekeningcontrole. Wij 

maken daarbij zoveel mogelijk gebruik van de door u organisatie 

gecontroleerde dossiers in het kader van de interne controle.

In de bedrijfsvoeringmonitor zoals op de voorgaande pagina’s opgenomen, 

geven wij onze beoordeling van de beheersingsrisico’s verschillende 

processen visueel weer. Bij deze weergave houden we geen rekening met de 

financiële omvang van de processen. Om de monitor te verduidelijken 

verwijzen wij naar de bevindingen welke in bijlage 1 zijn weergegeven. Deze 

bevindingen ondersteunen de status van de bedrijfsvoeringmonitor.

Er zijn ten opzichte van voorgaand jaar een aantal nieuwe bevindingen 

geconstateerd. Dit komt enerzijds omdat de bevindingen in het kader van 

het sociaal domein vorig jaar nog niet op een goede wijze konden worden 

beschreven, deze bevindingen zijn nu wel opgenomen. Anderzijds komt dit 

door verhoogde eisen die worden gesteld aan de prestatielevering. 

Hierbij is het niet zo dat de beheersing van uw processen ten opzichte van 

voorgaande jaren zijn verslechterd. De nieuwe aanbevelingen worden 

ingegeven door de verhoogde eisen welke door het maatschappelijk verkeer 

worden gesteld aan de interne beheersing. Met name de zichtbare 

vastlegging van de prestatielevering is in dit kader van belang. De 

belangrijke observaties bij de bedrijfsvoeringsmonitor zijn: 

► Het proces inkoop- en aanbesteding kan nog verder verbeterd worden  

op het gebied van contractbeheer (volledigheid contractenregister) en 

de controle op prestatieverklaringen. Daarnaast vragen wij uw aandacht 

voor een analyse van de impact van de nieuwe Europese aanbestedings-

regels (per 18 april 2016) op de rechtmatigheid van uw aanbestedingen.  

► Ten aanzien van het proces subsidieverlening constateren wij dat de 

toetsing op de verantwoordingsinformatie (zijn de subsidies rechtmatig 

besteed) onvoldoende zichtbaar vastligt. 

► Ten aanzien van de inkomende gelden constateren wij dat de controle op 

voldoen aan subsidievoorwaarden en controle op juistheid 

verantwoording subsidiebaten en verplichting verbeterd kan worden.

► De resterende aanbevelingen in het kader van het sociaal domein.

Procesanalyse en bedrijfsvoeringsmonitor

Procesanalyse



Aandachtspunten voor de 
jaarrekeningcontrole
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Aandachtspunten voor de jaarrekeningcontrole

Aandachtspunten jaarrekeningcontrole

In de bestuurlijke samenvatting hebben wij de belangrijkste bestuurlijke 

aandachtspunten en actuele ontwikkelingen beschreven. In dit hoofdstuk 

geven wij een totaaloverzicht van de belangrijkste aandachtspunten voor de 

jaarrekeningcontrole 2016. Een aantal elementen zijn bekend vanuit 

voorgaande jaren, een aantal punten zijn nieuw en daarnaast zijn op een 

aantal onderdelen nieuwe ontwikkelingen te melden. Wij vragen u bij de 

voorbereiding van de jaarrekening 2016 onderstaande aandachtspunten in 

acht te nemen en op te volgen. 

Onze belangrijkste aandachtspunten voor de jaarrekeningcontrole 2016 

zijn: 

 Analyse verbonden partijen;

 Wet Normering Topinkomens (WNT);

 Volledigheid en risico’s van de niet uit de balans blijkende verplichtingen;

 Rechtmatigheid aanbestedingen;

 Onderbouwing prestatielevering;

 Wijzigingen in BBV-verslaggevingsregels;

 Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA)

Analyse verbonden partijen

De gemeente Goirle heeft te maken met een aantal verbonden partijen zoals 

Hart van Brabant, Diamant Groep en de omgevingsdienst Midden en West-

Brabant. Wij verwachten van u per jaareinde een analyse van deze 

verbonden partijen op basis van de (concept) cijfers per 31 december 

2016, waarin elementen zoals de waardering, kredietwaardigheid en 

(overige) risico’s van uw verbonden partijen betrokken worden. Wij vragen 

daarbij tevens uw aandacht voor  een juiste toelichting van de (voorlopige) 

cijfers in de paragraaf verbonden partijen. 

Analyse Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en 
semipublieke sector (WNT)

Op 1 januari 2013 is de WNT van kracht geworden. De wet stelt, naast een 

verplichting tot openbaarmaking, een maximum aan de bezoldiging en 

contractuele ontslagvergoeding van bestuurders, toezichthouders en van 

de hoogste leidinggevenden. Het bezoldigingsmaximum over 2016 

bedraagt € 179.000. De maximale ontslagvergoeding is gemaximaliseerd 

op twaalf maandsalarissen maar ten hoogste € 75.000. Voor alle 

organisaties waarop de WNT van toepassing is, geldt dat de beloning van 

topfunctionarissen openbaar gemaakt dient te worden in de jaarstukken, 

ongeacht of de bezoldiging hoger of lager is dan het maximum. De 

openbaarmaking moet op persoonsniveau met naam en toenaam worden 

gedaan. Dit betekent dat deze informatie conform voorgaand boekjaar in de 

jaarrekening 2016 opgenomen dient te worden.

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. Om een juiste en volledige 

WNT-verantwoording te waarborgen zullen wij voorafgaand aan de 

jaarrekeningcontrole een WNT-werkprogramma aan u beschikbaar stellen. 
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Analyse volledigheid en risico’s niet uit de balans blijkende verplichtingen

Uw gemeente kent diverse niet uit de balans blijkende verplichtingen en 

regelingen. Wij achten het noodzakelijk dat per jaareinde een integrale 

inventarisatie plaatsvindt op de volledigheid van deze toelichting. Hierbij 

dienen minimaal de volgende aspecten te worden betrokken in de analyse:

aspecten te worden betrokken in de analyse:

► verplichtingen vanuit inkoopcontracten;

► verplichtingen uit huurcontracten (voor zover van toepassing);

► verplichtingen vanuit verbonden partijen;

► verplichtingen vanuit de decentralisaties.

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. 

Wij merken op dat u de informatiewaarde van de toelichting van “niet uit de 

balans blijkende verplichtingen” de afgelopen jaren reeds aanzienlijk hebt 

verhoogd. Voor 2016 vragen wij daarom voornamelijk aandacht voor de 

actualisatie van de toelichting, en waarborging van de volledigheid van de 

toegelichte verplichtingen ‒ dit laatste omdat de volledigheid van het 

contractenregister binnen uw gemeente op dit moment nog onvoldoende   

is gewaarborgd.  

Rechtmatigheid aanbestedingen

In 2016 hebben wijzigingen plaatsgevonden in de aanbestedingswetgeving. 

Het onderscheid tussen 2A- en 2B diensten is in de nieuwe Europese 

richtlijnen afgeschaft (ingangsdatum 18 april 2016, vanaf 1 juli 2016 ook 

verwerkt in de nationale Aanbestedingswet). Op 2A-diensten is nog steeds 

het volledige regime van toepassing. Voor 2B-diensten gold voorheen een 

lichter aanbestedingsregime. Dit regime is komen te vervallen en 

(gedeeltelijk) vervangen door een nieuw (verlicht) aanbestedingsregime 

voor ‘sociale en andere specifieke diensten’. In de praktijk zal vanaf 2016 

echter een groter deel van de aanbestedingen onder het volledige 

aanbestedingsregime komen te vallen. 

U dient per jaareinde een inkoopanalyse uit te voeren. Hierbij dient 

getoetst te worden of de interne en externe aanbestedingsregels in acht

zijn genomen. In de inkoopanalyse dient in het bijzonder aandacht besteed 

te worden aan het toetsen op de juiste toepassing van de nieuwe 

aanbestedingsregels. 

Aandachtspunten voor de jaarrekeningcontrole
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Onderbouwing prestatielevering

Op basis van de huidige opzet van het inkoopproces constateren wij dat de 
vaststelling van de prestatielevering niet op eenduidige wijze is ingebed. 
Het doel van de integrale vaststelling van de prestatielevering is het 
voorkomen dat facturen ten onrechte worden betaald, bijvoorbeeld indien 
onderliggende prestaties nog niet zijn geleverd. Hierbij adviseren wij u om 
een richtlijn op te stellen waarbij ingegaan wordt op de wijze waarop de 
prestatielevering vastgesteld dient te worden. 

Op basis van deze richtlijn moet als standaard onderdeel van het 
inkoopproces de prestatielevering worden verantwoord. Dit gebeurt bij 
voorkeur gedigitaliseerd zodat de budgethouder ook gericht kan toetsen of 
de prestatie is geleverd. Wij merken wel op dat gezien het feit dat u binnen 
het inkoopproces duidelijke afspraken heeft gemaakt ten aanzien van de 
autorisatiematrix en dat in alle gevallen tenminste twee functionarissen een 
factuur autoriseren. Daarmee is het daadwerkelijke risico beperkt.

Wij verwachten van u dat u tenminste de prestatielevering vaststelt van 
de door ons geselecteerde inkoopfacturen.

Verwerking wijzigingen BBV-verslaggevingsregels in de jaarrekening 

2016

De jaarrekening 2016 wordt op een aantal vlakken geraakt door de 

vernieuwing BBV. De belangrijkste wijzigingen zijn:

 Separate toelichting onder baten en lasten van de heffing van de 

vennootschapsbelasting.

 Het verplaatsen van de balanscategorie “bijdragen aan activa in 

eigendom van derden” van de financiële vaste  activa naar de 

immateriële vaste activa.

 Het vervallen van de categorie “Niet in exploitatie genomen 

bouwgronden”.

 Nadere uitsplitsing van de ontvangen en nog te ontvangen 

voorschotbedragen met specifiek bestedingsdoel naar verstrekker, te 

weten: Europese overheidslichamen, Het Rijk, Overige Nederlandse 

overheidslichamen.

 Uitbreiding verplichte toelichting aangaande bouwgronden in exploitatie.

Wij vragen bij het opstellen van de jaarrekening 2016 uw aandacht voor 

een juiste en volledige verwerking van de wijzigingen in de BBV-

verslaggevingsregels. 

Verwerking wijzigingen BBV-verslaggevingsregels in de begroting (en 

jaarrekening) 2017

De vernieuwing van het BBV resulteert in aanvullende wijzigingen met 

ingang van de begroting en jaarrekening 2017. Onderstaand is een 

overzicht opgenomen van de belangrijkste wijzigingen die vanaf 2017 van 

kracht worden:

• Indeling en verantwoording naar voorgeschreven taakvelden, deze 

voorgeschreven taakvelden zijn bij ministeriële regeling bepaald.

• Invoering van voorgeschreven beleidsindicatoren, ook deze zijn bij 

ministeriële regeling bepaald;

• Opnemen van een apart overzicht kosten overhead en meer inzicht in 

toerekening overhead, o.a. in overzicht overhead en paragrafen 

financiering en lokale heffingen.

• Meer inzicht in prestaties verbonden partijen, door een betere koppeling 

tussen eigen taken en taken uitgevoerd door verbonden partijen.

• Voor de categorie “Investeringen in de openbare ruimte met 

maatschappelijk nut” vervalt de keuzemogelijkheid tot het wel of niet 

activeren. Deze investeringen dienen met ingang van 2017 te worden 

geactiveerd. Tevens is het niet langer toegestaan om reserves direct 

hierop in mindering te brengen of versneld af te schrijven.

Wij constateren dat uw gemeente met bovenstaand rekening heeft 

gehouden bij het opstellen van de begroting 2017. 

Aandachtspunten voor de jaarrekeningcontrole
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Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA)

Vanaf 1 mei 2016 is de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) 

ingegaan. De wet zal echter pas effectief worden gehandhaafd per 1 mei 

2018. De wet houdt in dat een zelfstandige zonder personeel (zzp’er) geen 

VAR-verklaring meer aan hoeft te vragen, maar samen met de 

opdrachtgever een modelovereenkomst dient op te stellen, waarin is 

vastgelegd op welke wijze partijen met elkaar samenwerken en wat de 

wederzijdse verantwoordelijkheden zijn.  De wet moet ervoor zorg dragen 

dat het financiële risico eerlijker verdeeld wordt als er toch sprake is van 

een verkapt dienstverband. Momenteel ligt dit risico bij de zzp’er, echter 

wordt door deze wet ook de opdrachtgever aansprakelijk. Dit kan voor de 

gemeente Goirle financiële risico’s met zich meebrengen.

Met bovengenoemde inwerkingtreding van de wet DBA wijzigt de zekerheid 

vooraf in onzekerheid achteraf: het risico voor de gemeente Goirle is dat 

ten onrechte betalingen worden verricht zonder inhouding van 

loonbelasting en/of premies sociale verzekeringen. Teneinde risico’s op dit 

gebied te blijven beheersen, adviseren wij u zzp-overeenkomsten te toetsen 

aan de door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomsten. 

Indien er volgens De Belastingdienst achteraf toch sprake blijkt te zijn van 

een (fictief) dienstverband, dan heeft dit gevolgen voor zowel de 

opdrachtgever als de opdrachtnemer. Het is dan mogelijk dat 

de opdrachtgever een naheffingsaanslag loonheffingen en een boete krijgt.

Hierbij heeft de Belastingdienst recent aangegeven dergelijke boetes pas 

vanaf 1 mei 2018 in rekening te brengen.

Uw organisatie is op de hoogte van deze wijzigingen en geeft aan te 

werken met modelovereenkomsten.

Aandachtspunten voor de jaarrekeningcontrole



Bijlage 1
Totaaloverzicht bevindingen 
en voortgang
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Bijlage 1

Onderstaand geven wij een totaaloverzicht van onze bevindingen weer met daarbij de prioriteitstelling. Het overzicht geeft de ontwikkeling van het aantal 

bevindingen ten opzichte van 2015 weer. 

Totaaloverzicht bevindingen en voortgang

Nr. 2016* Proces Bevinding Prioriteit 2015 Prioriteit 2016

Nr. 2016* Proces Bevinding Prioriteit 2015 Prioriteit 2016

1 Inkoop en aanbesteding Volledigheid contractenregister

2 Inkoop en aanbesteding Onderbouwing prestatielevering -

3 Inkomende gelden Beheersing inkomende gelden

4 Subsidieverstrekkingen Zichtbare beoordeling subsidievaststelling

5 Automatisering/ICT Rechten

6 Sociaal domein – WMO en lokale Jeugdzorg Onderbouwing prestatielevering -

7
Sociaal domein -

Persoongebondenbudgetten
Onderbouwing prestatielevering -
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* Verwijzing naar nummer in tabel van bevindingen 2016: zie bijlage 3

Wij hebben hierbij de volgende prioritering aangehouden:

Prioriteit H Gerealiseerd op moment van jaarrekeningcontrole 2016 (voorjaar 2017).

Prioriteit M Gerealiseerd op moment van de tussentijdse controle 2017 (najaar 2017).

Prioriteit L Te realiseren op langere termijn (bijvoorbeeld in een organisatie-ontwikkelingstraject van de gemeente).

Nr. 2016* Proces Bevinding Prioriteit 2015 Prioriteit 2016

Automatisering/ICT Logische toegangsbeveiliging Geborgd

Automatisering/ICT Afhankelijkheid applicatiebeheerder - Geborgd

Controleomgeving Risicomanagement/Weerstandsvermogen Geborgd

Totaaloverzicht bevindingen en voortgang
Bijlage 1



Bijlage 2
Gedetailleerde bevindingen 
en aanbevelingen
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Bevinding 1 Volledigheid Contractenregister

Jaar van constatering 2011 Kans op voordoen risico Middel

Proces Inkoop en aanbesteding Omvang risico Middel

Bevinding en/of constatering

Uit de interne controle werkzaamheden blijkt dat de contracten niet volledig 

zijn opgenomen in het contractenregister. De volledigheid van het 

contractenregister wordt onvoldoende gewaarborgd middels interne 

beheersingsmaatregelen. In het geldende inkoopbeleid is opgenomen dat elk 

contract, dat het resultaat is van een aanbesteding, in het 

contractbeheersysteem (via het postregistratiesysteem) moet worden 

opgenomen.

Risico/gevolg

Als gevolg van een onvolledig inzicht in lopende contracten bestaat het 

risico dat de inkopen niet conform de geldende wet- en regelgeving worden 

aanbesteed. Ten aanzien van de jaarrekening bestaat het risico dat de door 

de gemeente aangegane verplichtingen niet volledig zijn opgenomen in de 

jaarrekening dan wel opgenomen in de toelichting bij de jaarrekening.

Advies

Wij adviseren u procedures en richtlijnen op te stellen die de (continue) 

volledigheid van het contractmanagementsysteem waarborgen en er op toe 

te zien dat deze nageleefd worden. 

Wij hebben vernomen dat uw organisatie voornemens is om eind 2016 te 

onderzoeken om de niet opgenomen contracten in het 

contractbeheersysteem op te nemen.

Noodzakelijke actie in het kader van de jaarrekeningcontrole 2016

Wij achten het noodzakelijk dat er per jaareinde een inkoopanalyse wordt 

uitgevoerd.

Daarnaast dient voor jaareinde geïnventariseerd te worden welke 

verplichtingen opgenomen c.q. toegelicht dienen te worden in de 

jaarrekening (paragraaf “Niet uit de balans blijkende verplichtingen”).
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Bevinding 2 Onderbouwing prestatielevering

Jaar van constatering 2016 Kans op voordoen risico Middel

Proces Inkoop en aanbesteding Omvang risico Middel

Bevinding en/of constatering
De prestatielevering wordt binnen de gemeente Goirle nog onvoldoende 

gedocumenteerd en verwerkt in de administratie. Indien de 

prestatieverklaring onvoldoende is gedocumenteerd, kan niet worden 

aangetoond dat een betaling getrouw en rechtmatig plaatsvindt. De controle 

op de prestatielevering moet integraal onderdeel gaan uitmaken van de 

interne beheersing binnen het inkoopproces. 

Binnen de uitgevoerde werkzaamheden van de interne controle is er voor de 

selecteerde dossiers wel een check op prestatielevering uitgevoerd. Hierbij is 

gebleken dat het lastig is om achteraf de prestatielevering aan te tonen. 

Risico/gevolg
Indien de prestatieverklaring onvoldoende onderbouwd is, loopt u het risico 

op onrechtmatige betalingen. Daarbij resteert een onzekerheid ten aanzien 

van de inkopen 2016, welke niet in voldoende mate zijn onderbouwd.

Advies
Wij adviseren u om een organisatie brede richtlijn op te stellen hoe 

omgegaan dient te worden met het aantonen van de prestatielevering en de 

verwerking in de administratie. Dit kan eventueel op basis van risico analyse, 

waarbij wordt bepaald van welke inkopen de prestatielevering verantwoord 

dient te worden en op welke wijze deze prestatielevering plaats dient te 

vinden. 

Wij adviseren u om hiervoor de mogelijkheid van geautomatiseerde 

vastlegging van de prestatieverklaring na te gaan. 

Noodzakelijke actie in het kader van de jaarrekeningcontrole 2016

We hebben een selectie gemaakt van inkoopfacturen voor de 

jaarrekeningcontrole 2016. Voor de jaarrekeningcontrole 2016 dient te 

worden vastgesteld of voor deze inkoopfacturen de prestatie is geleverd. 
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Bevinding 3 Beheersing inkomende gelden

Jaar van constatering 2011 Kans op voordoen risico Laag

Proces Inkomende gelden Omvang risico Middel

Bevinding en/of constatering

In voorgaande jaren hebben wij aangegeven dat er onvoldoende inzicht is in 

de inkomende subsidies. Wij merken op dat de gemeente Goirle het inzicht 

heeft verbeterd door in Excel een overzicht met inkomende subsidies bij te 

houden. Wij merken op dat uw gemeente tijdens onze interim controle het 

overzicht heeft geüpdatet. Hierbij is decentraal in de organisatie navraag 

gedaan omtrent het voldoen aan subsidievoorwaarden en de status van de 

realisatie van het betreffende project. 

Dit proces kan verder worden geformaliseerd doordat specifieke 

subsidievoorwaarden worden opgenomen in het overzicht van de inkomende 

gelden. Daarnaast is het van belang om de juistheid van de financiële 

verwerking na te gaan. De juistheid van de geboekte subsidieopbrengsten en 

de subsidieverplichting. 

Risico/gevolg

Door het ontbreken van monitoring ten aanzien van de inkomende subsidies 

bestaat het risico dat de gemeente een onjuist totaaloverzicht heeft van alle 

inkomende subsidies, dat subsidies niet tijdig worden verantwoord en dat 

onvoldoende is gewaarborgd dat aan de subsidievoorwaarden wordt 

voldaan. Hetgeen tot gevolg kan hebben dat onterecht ontvangen subsidies 

moeten worden terugbetaald. Ook bestaat het risico dat de ontvangen 

subsidiegelden onjuist worden gepresenteerd in de jaarrekening (onterecht 

als bate).

Advies

Wij adviseren u om tussentijdse controle op materiële subsidies verder in te 

bedden in de organisatie. Deze controles dienen toe te zien op de juiste 

verwerking van de subsidiemiddelen in de financiële administratie en de 

rechtmatige besteding van de middelen in lijn met de subsidievoorwaarden. 

Noodzakelijke actie in het kader van de jaarrekeningcontrole 2016

In het kader van de jaarrekening achten wij het noodzakelijk dat de 

gemeente een analyse heeft opgesteld waarin tot uitdrukking komt of de 

lopende subsidietrajecten juist zijn verantwoord in de jaarrekening.



Pagina 29

Bevinding 4

Zichtbare beoordeling 

subsidievaststelling

Jaar van constatering 2012 Kans op voordoen risico Laag

Proces Subsidieverstrekkingen Omvang risico Middel

Bevinding en/of constatering

Wij constateren in lijn met voorgaand jaar dat voor de vaststelling van 

subsidies de beoordeling is vastgelegd op een daarvoor ontwikkelde 

checklist. Deze checklist wordt gebruikt om vast te stellen dat de benodigde 

gegevens om de beoordeling te doen aanwezig zijn. Wij constateren dat uit 

deze beoordeling niet blijkt op basis van welke informatie een subsidiebesluit 

is onderbouwd. In onvoldoende mate is duidelijk op grond van welke 

overwegingen een subsidie wordt toegekend danwel vastgesteld. 

Gemeente Goirle heeft in 2016 binnen het proces in opzet verbeteringen 

aangebracht. Deze verbeteringen zien toe op de zichtbaarheid van de 

beoordeling van de subsidievaststellingen. Wij kunnen deze verbeterstap 

nog niet toetsen omdat deze pas vanaf 2017 bij de vaststelling van subsidies 

2016 meetbaar is. Indien we deze toetsing kunnen uitvoeren en blijkt op 

welke wijze subsidies zijn vastgesteld zal dit punt niet langer meer in de 

managementletter worden opgenomen.

Risico/gevolg

Het is van belang dat zichtbaar en tijdig wordt vastgesteld dat de instelling 

voldaan heeft aan de subsidievoorwaarden. Dit kan anders leiden tot een 

onzekerheid in het kader van de rechtmatigheid of zelfs tot onjuiste 

uitbetaling van de subsidie. 

Advies

Wij adviseren u om voor 2016 omdat het een overgangsjaar betreft de 

subsidievaststellingen 2015 de beoordeling van de vaststelling specifiek vast 

te leggen. Op basis van de ingevoerde verbeterstap verwachten we dat 

vanaf 2017 deze aanvullende werkzaamheden niet benodigd zijn. Op deze 

manier kan een juiste en rechtmatige verantwoording van de subsidie 

worden gewaarborgd. 

Noodzakelijke actie ten behoeve van de jaarrekening 2016

In het kader van de jaarrekening 2016 dient bij de interne 

rechtmatigheidscontrole specifieke aandacht besteed te worden aan de 

juiste en rechtmatige verantwoording van subsidielasten.
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Bevinding 5 Rechten

Jaar van constatering 2012 Kans op voordoen risico Middel

Proces Automatisering/ICT Omvang risico Middel

Bevinding en/of constatering
Wij constateren dat het aantal gebruikers welke alle (beheer)rechten 
(SAP_ALL) in de applicatie bezitten zijn teruggebracht naar twee gebruikers. 
Dit betreffen de applicatiebeheerder en de vervangend applicatiebeheerder. 
Wij constateren dat de vervangend applicatiebeheerder tevens coördinator 
van de jaarrekening is. Hierdoor vindt er een ongewenste functievermenging 
plaats. 

Risico/gevolg
Op basis van deze bevindingen bestaat het risico dat ongeautoriseerde 
handelingen worden uitgevoerd en dat functiescheidingen worden 
doorbroken.

Advies
Wij adviseren om op basis van logging na te gaan of functiescheidingen zijn 
doorbroken. Door periodieke monitoring kunt u achteraf het risico op 
doorbrekingen in het systeem mitigeren.

Noodzakelijke actie in het kader van de jaarrekeningcontrole
In het kader van de jaarrekeningcontrole achten we het noodzakelijk dat de 
logging wordt beoordeeld zodat achteraf vastgesteld kan worden dat er 
geen doorbrekingen hebben plaatsgevonden binnen de registraties in het 
systeem.
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Bevinding 6 Onderbouwing prestatielevering

Jaar van constatering 2016 Kans op voordoen risico Middel

Proces
Sociaal domein – WMO en lokale 
Jeugdzorg

Omvang risico Hoog

Bevinding en/of constatering

We constateren dat de gemeente Goirle diverse maatregelen heeft getroffen 

welke kunnen gaan bijdragen aan de volledige zelfstandige beoordeling van 

de prestatielevering. Op dit moment zijn de beheersmaatregelen nog 

onvoldoende om de levering van de zorgprestatie zelfstandig vast te kunnen 

stellen. Dit risico wordt grotendeels gemitigeerd door controleverklaringen 

van de accountants van zorgbieders welke achteraf worden ontvangen.

De gemeente is voor het vaststellen van de prestatielevering derhalve nog 

afhankelijk van een door de accountant van de zorgaanbieder 

gecontroleerde productieverantwoording. Indien een zorgaanbieder 

conform het landelijke controleprotocol geen controleverklaring bij de 

verantwoording dient aan te bieden wordt er een bestuursverklaring of 

eigen verklaring ontvangen. Bestuursverklaringen en eigen verklaringen 

geven enkel voldoende zekerheid omtrent de geleverde prestatie ingeval de 

gemeente zelf  voldoende effectieve aanvullende beheersmaatregelen heeft 

ingericht c.q. aanvullende werkzaamheden heeft verricht ten aanzien van 

het vaststellen van de prestatielevering en het volledig verantwoorden van 

het onderhanden werk.  Voor 2016 is dit nog niet het geval.

Risico/gevolg

Het risico bestaat dat de gemeente betaald voor zorg welke niet is geleverd. 

Daarnaast bestaat het risico dat de gemeente niet voor de volledige 

zorglasten kan aantonen dat de prestaties daadwerkelijk zijn geleverd, 

doordat ontoereikende controle-informatie is ontvangen. 

Advies

Wij adviseren u om uw afhankelijkheid van dergelijke externe 
verantwoordingen te verminderen door binnen het proces 
beheersmaatregelen in te richten die erop gericht zijn zekerheid te 
verkrijgen ten aanzien van de levering van de prestatie. Wij achten dit een 
essentiële bouwsteen in de weg naar een adequaat systeem van interne 
beheersing van deze gedecentraliseerde taken. 

De handreiking uitvoeringsvarianten iWmo en IjW door het VNG kunnen 
hierbij belangrijke handvatten bieden. De organisatie heeft reeds een aantal 
belangrijke stappen gezet en dient nu toe te werken naar een systeem 
waarbij de prestatielevering structureel onderdeel van uitmaakt. Dit is een 
erg belangrijke ontwikkeling in het verder kunnen doorgroeien  naar een 
volledige beheersing van de sociaal domein uitgaven.

Noodzakelijke actie in het kader van de jaarrekeningcontrole 2016
Het is voor de jaarrekeningcontrole van belang dat u duidelijke afspraken 

maakt met uw ketenpartners zodat u tijdig over de juiste controle-informatie 

beschikt en achteraf de getrouwheid en rechtmatigheid van de geleverde 

prestaties kunt aantonen.
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Bevinding 7 Onderbouwing prestatielevering

Jaar van constatering 2016 Kans op voordoen risico Middel

Proces
Sociaal domein –
Persoonsgebondenbudgetten

Omvang risico Hoog

Bevinding en/of constatering

De uitvoering van de persoonsgebonden budgetten zijn wettelijk belegd bij 

de Sociale verzekeringsbank. De verwachting is dat de SVB, net als in 2015, 

geen goedkeurend oordeel zal kunnen verstrekken voor wat betreft de 

rechtmatigheid. Op dit moment worden er door de gemeente geen 

aanvullende werkzaamheden verricht om de onzekerheden als gevolg van de

tekortkomingen in de verantwoording achteraf te ondervangen. Dit heeft 

waarschijnlijk als gevolg dat de lasten PGB als onzekerheid aangemerkt 

dienen te worden. 

Op dit moment worden de overzichten vanuit het SVB portal afgestemd met 

de overzichten vanuit de eigen administratie. De uitkomsten hieruit zijn op 

dit moment nog niet inzichtelijk.

Risico/gevolg

Het risico bestaat dat geen zekerheid omtrent de persoonsgebonden 

budgetten en onderhanden werk stand wordt verkregen, waardoor van deze 

lasten de getrouwheid en rechtmatigheid niet kan worden aangetoond.

Advies

Wij adviseren u om zelf werkzaamheden intern te organiseren indien de SVB 

er zelf niet in slaagt om tot een deugdelijke verantwoording te omen. Hierbij 

dient begin 2017 in ieder geval de informatie uit de SBV portal over 2016 af 

te stemmen met de eigen cliëntadministratie. Daarnaast zou u zelf de 

prestatielevering kunnen vaststellen, bijvoorbeeld door:

► het uitvoeren van huisbezoeken;

► controle op geleverde prestatie middels een herindicatietraject.
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Reikwijdte werkzaamheden

In het kader van de door de raad aan ons verstrekte opdracht tot controle 

van de jaarrekening 2016 van de gemeente Goirle brengen wij u hierbij 

verslag uit van de belangrijkste bevindingen en aanbevelingen naar 

aanleiding van de tussentijdse controlewerkzaamheden, die wij onlangs 

hebben uitgevoerd.

Bij de jaarrekeningcontrole maken wij mede gebruik van de administratieve 

organisatie en het daarvan deel uitmakende systeem van interne controle 

van uw gemeente. In dit verband hebben wij de opzet en bestaan van de 

administratieve organisatie op een aantal door ons noodzakelijk geachte 

punten onderzocht. Wij wijzen u erop dat onze controle niet was gericht op 

het vormen van een oordeel over de administratieve organisatie als 

zodanig. De in deze managementletter opgenomen bevindingen kunnen dan 

ook niet als limitatief worden beschouwd.

Onze werkzaamheden zijn erop gericht een oordeel te kunnen geven over 

de jaarrekening 2016 van de gemeente Goirle. Ze zijn niet primair gericht 

op het opsporen van fraudes of onregelmatigheden in uw organisatie. De 

bevindingen in deze brief zijn daarom beperkt tot de punten die 

voortvloeien uit de door ons uitgevoerde werkzaamheden. Indien onze 

werkzaamheden aanwijzingen hebben opgeleverd voor opgetreden fraudes 

of onregelmatigheden, dan hebben wij u daarover onmiddellijk 

gerapporteerd.

Bij onze controlewerkzaamheden hebben wij als uitgangspunt de door de 

raad vastgestelde toleranties gehanteerd. De raad heeft ons daarbij 

opgedragen om bij onze oordeelsvorming en rapportering uit te gaan van 

de hierna vermelde goedkeurings- en rapporteringstolerantie.

Op basis van de begroting 2016 van de gemeente Goirle betekenen 

bovengenoemde percentages dat een totaalbedrag aan fouten in de 

jaarrekening van € 681.000 en een totaal van onzekerheden van 

€ 2.043.000 de goedkeurende strekking van de controleverklaring niet 

zullen aantasten. De rapporteringstolerantie is, zoals met u 

overeengekomen, gesteld op € 61.000.

Onze controle richt zich tevens op de getrouwheid en rechtmatigheid van 

de informatie in de SiSa-bijlage van de jaarrekening. Voor SiSa gelden 

specifiek voorgeschreven rapporteringstoleranties die veelal lager zijn dan 

uw rapporteringstolerantie van € 61.000. Wij passen deze voorgeschreven 

SiSa-toleranties eveneens op correcte wijze toe. 

Bijlage 3

Reikwijdte en controleaanpak

Goedkeurings-

tolerantie

Goed-

keurend

Beperking Oordeel-

onthouding

Afkeurend

Fouten in de 

jaarrekening (% lasten)
≤ 1% >1% < 3% — ≥ 3%

Onzekerheden in de 

controle (% lasten)
≤ 3% >3% < 10% ≥ 10% —
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Controleaanpak

In overeenstemming met de wet resulteert onze accountantscontrole in het 

afgeven van een controleverklaring zowel met betrekking tot de 

rechtmatigheid van het financieel beheer (worden de financiële 

beheershandelingen conform de van toepassing zijnde wet- en regelgeving 

verricht) als met betrekking tot de getrouwheid (het getrouwe beeld van de 

financiële positie en het saldo van de baten en lasten).

Onze controle valt globaal uiteen in een tweetal momenten. Bij de 

tussentijdse controle is de focus gericht op het toetsen van de door ons als 

significant aangemerkte processen binnen de gemeente Goirle terwijl bij de 

eindejaarscontrole de posten in de jaarrekening centraal staan. De 

identificatie van de significante processen vindt plaats op basis van 

risicoanalyse.

Bij onze tussentijdse controle hebben wij, voor zover mogelijk, de opzet van 

deze processen in kaart gebracht (hoe is de administratieve organisatie en 

de interne controle ingericht) en vervolgens het bestaan van deze 

processen vastgesteld (worden de procedures zoals beschreven ook in de 

praktijk gebracht).

Om uiteindelijk te kunnen steunen op de interne controlemaatregelen zoals 

die in de processen zijn opgenomen, dienen wij tenslotte vast te stellen dat 

deze maatregelen gedurende het gehele jaar hebben gewerkt (het toetsen 

van de werking).

Hierbij steunen wij — daar waar mogelijk — op de interne 

controlewerkzaamheden zoals deze door uw interne 

controlefunctionarissen worden uitgevoerd. De werkzaamheden zijn 

momenteel onderhanden. In deze managementletter rapporteren wij u de 

status hiervan.

Op het moment dat de interne controlewerkzaamheden zijn afgerond, 

voeren wij hierop een review uit en signaleren wij eventuele 

tekortkomingen. In het verslag van bevindingen naar aanleiding van de 

jaarrekeningcontrole komen de (eventueel) hieruit voortvloeiende 

significante bevindingen aan bod.

Bijlage 3

Reikwijdte en controleaanpak


