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__________________________________________________________________________________ 
Kennisnemen van 
De managementletter 2019 van de accountant en de reactie van het college van burgemeester en 
wethouders. 

 
Inleiding 
De accountant voert jaarlijks, naast de jaarrekeningcontrole, een tussentijdse controle uit. Deze 
controle is met name gericht op de interne procesbeheersing van de gemeente (administratieve 
organisatie, interne beheersing en bedrijfsprocessen). In de managementletter doet de accountant 
verslag van zijn bevindingen. Op 22 januari jl. heeft de accountant de managementletter toegelicht in 
de vergadering van het audit comité. Daarna is de definitieve versie van de managementletter 
(gedateerd 31 januari 2020) ontvangen. In deze raadsinformatiebrief wordt ingegaan op de 
voornaamste conclusies van de accountant en waar nodig wordt een reactie gegeven op de 
bevindingen.  

 
Informatie 
Het dashboard (pagina 5) geeft in hoofdlijnen weer wat de belangrijke bevindingen en 
aandachtspunten zijn.  
De genoemde onderdelen in het dashboard worden in het vervolg van de managementletter 
toegelicht. De belangrijkste constatering tijdens de interim-controle betreft de achterstand die in de 
lijn (i.c. bij de vakafdelingen) is op de planning van de interne controle (IC). De accountant heeft de 
Verbijzonderde Interne Controle door onze medewerkers van Control daardoor nog niet kunnen 
toetsen. Inmiddels is dit onderhanden bij de accountant, vooruitlopend op de controle van de 
jaarrekening.  
  
Ontwikkelingen in de bedrijfsvoering   
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de belangrijkste ontwikkelingen voor de begroting. 
Het betreft o.a. de volgende zaken: het begrotingstekort 2020 van de gemeente, het verwachte 
tekort bij de GR Diamant, de overgang naar een nieuw financieel systeem, actualisatie 
grondexploitatie en nieuwe nota grondbeleid e.d. Deze ontwikkelingen leiden niet tot een andere 
controleaanpak of nieuwe aandachtsgebieden voor de jaarrekeningcontrole 2019. 
 
De accountant gaat uitgebreid in op Actualiteiten BBV 
Hier wordt ingegaan op een voorziening voor achterstallig onderhoud en de actualisatie van de 
notitie grondbeleid in de begroting en de jaarstukken (2019). Verder wordt geadviseerd om de 
voorziening pensioenen voormalige wethouders (APPA) te actualiseren. Dat doen we jaarlijks; de 
uitkomsten verwerken we steeds in de jaarrekening. 
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De regelgeving rond de Wet normering topinkomens is aangepast 
Met de bevindingen houden wij rekening in de jaarrekening 2019. 
 
Onrechtmatige aanbestedingen zijn een belangrijke oorzaak voor het onthouden van goedkeuring en 
aanzien van rechtmatigheid 
Er wordt blijvend aandacht gevraagd voor de naleving van (Europese) aanbestedingsregels en 
bepaalde aandachtsgebieden in het bijzonder. Deze worden genoemd in de Managementletter. Door 
de complexiteit van aanbestedingswetgeving en de continue stroom aan jurisprudentie is het haast 
niet mogelijk om dit te borgen in de reguliere administratieve organisatie en interne beheersing. Dit 
betekent dat de rechtmatigheid van aanbestedingen veelal door controle achteraf moet worden 
vastgesteld. 
 
Aandachtspunten raad  
Het auditcomité heeft de accountant gevraagd om een advies om de grip op de kosten in het sociaal 
domein verder te vergroten. Met name wordt aandacht gevraagd voor de budgetten Sociaal domein- 
Jeugdzorg (GR Hart van Brabant) en de Wmo. De accountant beschrijft uitgebreid zijn observaties. In 
Goirle zijn verschillende acties ingezet, die in het advies van de accountant worden ondersteund. De 
aanbevelingen van de accountant passen in de lijn die inmiddels is ingezet. 
 
Effectiviteit processen  
Op basis van de uitgevoerde werkzaamheden komt de accountant tot de conclusie dat de 
beheersorganisatie van de gemeente in opzet voldoende is. Echter ten tijde van de interim-controle 
was de VIC (verbijzonderde interne controle) nog onderhanden. Deze werkzaamheden zijn inmiddels 
afgerond en deze stukken liggen ter beoordeling bij de accountant. Door de wijze waarop processen 
zijn ingericht kan de accountant nog niet altijd op de IC in de processen steunen en bestaat de 
controle-aanpak overwegend uit gegevensgerichte werkzaamheden. Voor een aantal belangrijke 
processen deelt de accountant zijn conclusies. Dat leidt vooralsnog niet tot bijzondere bevindingen.  
 
IT-beheersing 
BDO komt (weer) tot de conclusie dat de IT-beheersmaatregelen als onvoldoende zijn beoordeeld en 
dat zij voor de controleaanpak hier niet op kunnen steunen. Dat is een landelijk beeld, de gemeente 
Goirle is hierin niet uniek. Vanwege de vervanging van het systeem voor de financiële administratie 
hebben wij hierin het afgelopen jaar ook niet geïnvesteerd. Voor het komende jaar verwachten wij 
hierin verbetering.  
 
Ontwikkelingen Rechtmatigheidsverklaring 
Met ingang van de jaarrekening 2021 moet het college van B&W zelf de rechtmatigheidsverklaring  
afgeven. Deze wijziging in de verantwoordelijkheden ten aanzien van de rechtmatigheid betekent 
niet dat er minder rechtmatigheidscontroles moeten worden uitgevoerd. Het College moet deze 
zelfstandig/intern inrichten, uitvoeren, controleren en rapporteren. In feite wordt de verklaring van 
het College daarmee een zogenaamde in Control Statement (ICS) ten aanzien van de rechtmatigheid. 
De accountant zal die werkzaamheden vervolgens toetsen teneinde te kunnen controlereen en 
verklaren dat deze rechtmatigheidsverklaring van het College een getrouw beeld geeft. 
 
 
Vervolg 
De bevindingen uit de interim controle nemen wij mee bij de opstelling van de jaarrekening 2019. 
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Wij verwachten dat de jaarrekening in uw vergadering van 7 juli 2020 ter vaststelling kan worden 
aangeboden. 
 
Bijlagen 
Managementletter 2019 
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