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Geachte leden van de raad

Bijgaand ontvangt u het algemeen controleplan 2020. Dit plan is in onze vergadering
van L5 september j.l. vastgesteld en wordt u ter informatie toegezonden.

Het algemeen controleplan 2O20 voor Leiderdorp geeft op hoofdlijnen inzicht in de
opzet van de organisatie en interne beheersing en de wijze waarop gedurende het
jaar getoetst wordt of deze in control is. Dat wil zeggen: de organisatie wordt
zodanig bestuurd en beheerst, dat de doelstellingen worden gerealiseerd. Er is zicht
en grip op de risico's en de processen worden rechtmatig, doelmatig en
doe ltreffe nd u itgevoe rd, inclusief een getro uwe ve ra ntwoord i ng.

Over de uitkomsten van de controles en overige werkzaamheden, zoals in het plan
opgenomen, wordt periodiek intern gerapporteerd. Eenmaal per jaar vindt externe
verantwoording plaats door middelvan het in control statement, als onderdeelvan
de jaarrekening.

Het plan voor 2020 betreft een actualisatie van het plan voor 201-9 zoals door het
college vastgesteld en kent een zelfde opzet. De opzet en de belangrijkste
wijzigingen ten opzichte van 2019 zijn terug te vinden in paragraaf 1.3 van het plan.
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Hoofdstuk 1. Algemeen 
 
1.1 Inleiding 
 De gemeente Leiderdorp is, net als iedere andere organisatie, gericht op het behalen van doelstellingen. Om deze doelstellingen te realiseren, 

worden activiteiten gepland en uitgevoerd. Dit alles binnen de nodige formatie, financiële kaders, spelregels, richtlijnen en procedures. Regelmatig 
dient te worden getoetst of de doelstellingen ook worden gerealiseerd en of dit binnen de kaders plaatsvindt. Waar nodig wordt er bijgestuurd. 
Schematisch kan dit worden weergegeven in de regelkring of het model van Deming: 
Plan-Do-Check-Act (plannen, uitvoeren, controleren en bijsturen). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bovenstaande regelkring is uitgewerkt in de planning- en controlcyclus van Leiderdorp waarin jaarlijks de kadernota, meerjarenbegroting, 
tussentijdse verantwoordingsrapportages en de jaarrekening worden opgesteld. Onderdeel van de regelkring zijn de periodieke verbijzonderde 
interne controles en overige onderzoeken die worden uitgevoerd om vast te stellen in hoeverre de primaire en bedrijfsvoeringsprocessen doelmatig, 
doeltreffend en rechtmatig verlopen en de informatie die daaruit gegenereerd wordt, ook betrouwbaar is. Dat wil zeggen in hoeverre Leiderdorp in 
control is. 
 

1.2 Doelstelling en vaststelling van het algemeen controleplan 
 Doelstelling van het algemeen controleplan is inzicht te geven in de mate waarin de gemeente Leiderdorp in control kan zijn (de opzet van de interne 

organisatie en beheersing) en op welke wijze getoetst wordt of hier gedurende het jaar ook daadwerkelijk sprake van is (het bestaan en de werking 
van de interne organisatie en beheersing). 
 

Definitie In Control Het in control zijn, wordt als volgt gedefinieerd: het zodanig sturen en beheersen van de bedrijfsprocessen dat de doelstellingen worden 
gerealiseerd. Er is zicht en grip op de risico’s en de processen worden rechtmatig, doelmatig en doeltreffend uitgevoerd, inclusief een getrouwe 
verantwoording. 
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 Het algemeen controleplan wordt jaarlijks opgesteld dan wel geactualiseerd. Dit gebeurt voor aanvang van het controlejaar waarbij het controlejaar 
loopt van mei tot en met april. Het plan wordt met de gemeentesecretaris en het programmamanagementteam afgestemd en ter vaststelling aan 
het college aangeboden. Het door het college vastgestelde plan wordt conform de verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid ter 
informatie aan de raad en rekenkamer toegezonden. 
 

1.3 Opzet en leeswijzer / managementsamenvatting 
 Het algemeen controleplan voor 2020  betreft een actualisatie van het plan voor 2019 en kent een zelfde opzet. De belangrijkste wijzigingen in het 

plan voor 2020 ten opzichte van 2019 worden onderstaand per hoofdstuk aangegeven. 
 

 Na dit eerste hoofdstuk, waarin de doelstelling van het algemeen controleplan is vastgelegd, volgt hoofdstuk 2 waarin wordt ingegaan op de 
controleomgeving. Dit betreft met name de opzet van de interne organisatie en beheersing en de wijze waarop het toezicht en de controle daarop is 
ingericht en wordt uitgevoerd. afgelopen jaar hebben we de interne beheersing in het inkoop en aanbestedingsproces gezet: er waren  geen nieuwe 
tekortkomingen in het proces geconstateerd door het AO/IC team van Servicepunt71 en door de accountant. Ook hebben we met aanvullende 
controle werkzaamheden in samenwerking met Incluzio en het JGT de onzekerheden in de PGB’s geheel weggenomen.  
 
In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de procesbeschrijvingen van de gemeente Leiderdorp. In de procesbeschrijvingen ligt de administratieve 
organisatie vast waaronder de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Het beheer van de procesbeschrijvingen is de 
verantwoordelijkheid van de gemeente. Voor processen die door het Servicepunt71 uitgevoerd worden, is de actualisatie belegd bij het Servicepunt 
71. In dit hoofdstuk wordt stilgestaan bij de wijze waarop dit beheer plaatsvindt en welke procesbeschrijvingen aanpassing behoeven. 
 
In hoofdstuk 4 volgt de opzet van de risicoanalyse op de bedrijfsprocessen van de gemeente Leiderdorp. Deze risicoanalyse wordt jaarlijks 
geactualiseerd (uitwerking in bijlage A) en bepaalt in belangrijke mate de verbijzonderde interne controles en overige onderzoeken die in het 
controlejaar worden uitgevoerd. 
 
Hoofdstuk 5 geeft de opsomming van de voor het controlejaar 2020 uit te voeren verbijzonderde interne controles. Dit betreft allereerst de 
controles op de processen binnen Leiderdorp. Een aantal processen wordt roulerend eens in de drie jaar gecontroleerd. In hoofdstuk 5 staat ook de 
opsomming van de verbijzonderde interne controles die binnen Servicepunt71 plaatsvinden op de aan hen overgedragen processen op het gebied 
van financieel beheer, inkoop, personeel en ICT en op welke wijze Leiderdorp hierover voldoende zekerheid verkrijgt. 
Daarnaast zijn door Leiderdorp processen uitbesteed aan de dienst Werk en Inkomen van Leiden (de sociale voorzieningen werk en inkomen) met 
ingang van 2015 aan Holland Rijnland (Jeugdhulp) en met ingang van 2020 zijn de taken rondom belastingheffing uitbesteed aan de 
Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR). Ook voor deze processen wordt aangegeven op welke manier 
Leiderdorp voldoende zekerheid krijgt om de hiermee gemoeide geldstromen op een betrouwbare en financieel rechtmatige wijze te 
verantwoorden in de eigen jaarrekening. 
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Hoofdstuk 6 beschrijft de overige onderzoeken.  
 
In hoofdstuk 7 zijn de rol en werkzaamheden van de externe accountant omschreven. Met ingang van de controle van de jaarrekening 2019 heeft de 
gemeenteraad een nieuwe accountant benoemd: Publieke Sector Accountants.  
 
Hoofdstuk 8 beschrijft de rapportages over de uitgevoerde controles.  
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Hoofdstuk 2. Controleomgeving 
 
2.1 Opzet van de interne organisatie en organisatieontwikkeling 
 
 
organisatiestructuur 
sinds 2017 

De organisatie van de gemeente Leiderdorp is in 2017 omgevormd van een hiërarchisch ingerichte organisatie, bestaande uit een viertal 
afdelingen opgedeeld in clusters met afdelingshoofden en 
coördinatoren, naar organisatie met zelfsturende resultaatteams.  
 

 
                                       Burgemeester en wethouders 
                              Gemeenteraad, ondersteund door de Griffie 
 
 
 
 
 

 De structuur van de organisatie is vastgelegd in het Organisatiebesluit 20181. De individuele functies werden per 1 april 2016 ingedeeld op 
basis van de specifiek voor de gemeentelijke sector ontwikkelde en gestandaardiseerde functiewaarderingssystematiek HR21. De 
bevoegdheden en mandaten van het college, de gemeentesecretaris, programmamanagementteam (PMT) en medewerkers zijn in detail 
uitgewerkt in het Delegatiebesluit en de Mandaatregeling met bijbehorend mandaatregister Leiderdorp2. 
 
In 2019 is een nieuwe visie op de concerncontroller ontwikkeld. De concerncontroller is onafhankelijk, objectief en kent een eigen positie 
binnen de gemeente. Echter voor de verbinding met de resultaatteams heeft de concerncontroller  een plek  binnen het resultaatteam Bestuur 
en OrganisatieOndersteuning (BOO). Tevens treedt de concerncontroller in het PMT op als adviseur. Op deze manier legt de concerncontroller 
de verbinding met en tussen de verschillende niveaus binnen de gemeentelijke organisatie. 
 

 
1 Het Organisatiebesluit 2017 is op 23 mei 2017 vastgesteld en in 2018 aangevuld met de functionaris gegevensbescherming (vastgesteld door het college op 18 december 2018). 
2 Delegatiebesluit vastgesteld door de raad oktober 2011, Mandaatregeling vastgesteld door het college januari 2013 waarbij het mandaatregister op 27 juni 2017 in zijn geheel is geactualiseerd.  

Concerncontroller 
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Zelfsturende 
resultaatteams 

De zelfsturende resultaatteams van Leiderdorp zijn in 2017 door de medewerkers zelf gevormd en formeel per 1 juli 2017 van start gegaan. Op 
dit moment kent de gemeente dertien teams. Volgens het organisatiebesluit is een resultaatteam een groep medewerkers die, vanuit een 
vaste samenstelling, eigenaar is van het totale proces van beleid tot en met de uitvoering waarin vooraf duidelijk vastgestelde producten of 
diensten tot stand komen. Het gaat om reguliere werkzaamheden gericht op het behalen van een gezamenlijk resultaat. Vanuit de 
resultaatteams kunnen medewerkers participeren in opgaveteams. In een opgaveteam werken medewerkers (uit de resultaatteams), 
inwoners, instellingen en/of ondernemers gezamenlijk aan een (maatschappelijke) opgave. Een opgaveteam is altijd van tijdelijke aard en 
wordt opgeheven zodra het resultaat is behaald. 
 

Aanspreekpunten Ieder resultaatteam heeft vanuit het eigen team diverse aanspreekpunten, inclusief vervangers, aangesteld. Op die manier kent ieder team in 
beginsel een financieel aanspreekpunt, HRM-aanspreekpunt, bestuurlijk aanspreekpunt en een communicatieaanspreekpunt. In het 
organisatiebesluit  zijn het financieel aanspreekpunt en het HRM-aanspreekpunt als volgt gedefinieerd: 
 Financieel aanspreekpunt: de medewerker van een resultaatteam die, aangewezen en geaccepteerd door het resultaatteam, optreedt als 

budgethouder. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn geregeld in de budgethoudersregeling. 
 HRM-aanspreekpunt: de medewerker van een resultaatteam die, aangewezen en geaccepteerd door het resultaatteam, de HRM-taken van 

het team uitoefent. De bevoegdheden zijn vastgelegd in het mandaatregister. 
 

Coalitieakkoord 
2018-2022 

Na de gemeenteraadsverkiezingen is in Leiderdorp een college gevormd bestaande uit de LPL, VVD en CDA. Zij hebben een coalitieakkoord op 
hoofdlijnen opgesteld. In de inleiding van het coalitieakkoord staat het volgende: “De komende vier jaar kiezen we voor een zelfstandige en 
zelfbewuste gemeente, met een bestuursstijl die initiatieven beloont en meedoen mogelijk maakt. Een stijl die verbindt en niet het 
gemeentehuis maar de samenleving als uitgangspunt neemt.” 
 

2.2 Wettelijk kader controles en overige onderzoeken 
 In de onderstaande verordeningen is het wettelijk kader voor de uit te voeren controles en overige onderzoeken opgenomen voor Leiderdorp. 

 
Controleverordening Omdat een gemeente een publieke organisatie is, waarbij sprake is van de besteding van publieke middelen, dient de gemeente zich over de 

besteding van deze middelen publiek te verantwoorden. Dit gebeurt door middel van de jaarrekening met een controleverklaring afgegeven 
door een externe accountant. De benoeming van de externe accountant vindt plaats door de gemeenteraad. Dit is vastgelegd in de op grond 
van artikel 213 van de Gemeentewet voorgeschreven Controleverordening3 en nader uitgewerkt in het jaarlijks door de gemeenteraad vast te 
stellen Normenkader voor de accountantscontrole op de jaarrekening. Zie ook hoofdstuk 7. 
 

Financiële 
verordening 

De Financiële verordening4 op basis van artikel 212 van de Gemeentewet bepaalt onder meer dat het college moet zorgdragen voor de 
jaarlijkse interne toetsing van de getrouwheid van de informatieverstrekking en de rechtmatigheid van de financiële beheershandelingen. Dit 
vindt plaats door middel van de periodieke verbijzonderde interne controles. De voor 2020 uit te voeren controles zijn opgenomen in 
hoofdstuk 5. 

 
3 Controleverordening gemeente Leiderdorp 2013, vastgesteld door de raad op 4 februari 2013. 
4 Financiële verordening 2018 gemeente Leiderdorp, vastgesteld door de raad op 11 december 2017. 
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Verordening 213a Ten slotte is er de Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid5 op basis van de Gemeentewet, artikel 213a. In deze 

verordening is bepaald dat het college periodiek onderzoek doet naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde 
bestuur. Het college is verplicht om jaarlijks een onderzoeksplan op te stellen, dat zij ter informatie voorlegt aan de gemeenteraad en 
rekenkamer. Met het onderhavige algemeen controleplan wordt aan deze verplichting voldaan. Zie ook hoofdstuk 6. 
 

2.3 Overige controlerende en toezichthoudende instanties 
Gezamenlijke reken- 
kamercommissie 

Naast de verbijzonderde interne controles en overige onderzoeken, zoals die op basis van de verordeningen genoemd in paragraaf 2.2, worden 
uitgevoerd, beschikt de gemeente Leiderdorp over een gezamenlijke rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp die onderzoeken uitvoert 
specifiek ten behoeve van de gemeenteraad. Daarnaast heeft de gemeente te maken met toezicht en controles vanuit de hogere overheid (Rijk 
en provincie). De gezamenlijke rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven leden en onderzoekt ten 
behoeve van de gemeenteraad de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid. De 
rekenkamercommissie stelt zelf haar onderzoeksprogramma vast en verstrekt dit ter kennisname aan de raden. De raad of gezamenlijke raden 
kunnen ook gemotiveerd een verzoek doen tot het instellen van een onderzoek. De rekenkamercommissie bericht de betreffende raad of 
raden binnen een maand in hoeverre aan dat verzoek wordt voldaan. lndien de rekenkamercommissie niet aan het verzoek van de raad/raden 
voldoet, licht zij dit toe. Op de website van de rekenkamercommissie is te zien welke onderzoeken zijn en worden uitgevoerd: 
https://gemeenteraad.leiden.nl/raadscommissies/rekenkamercommissie/onze-onderzoeken/ 
 

Interbestuurlijk 
toezicht 

In 2009 is het ministerie van BZK gestart met een herziening van het interbestuurlijk toezicht, dat heeft geleid tot de invoering van de Wet 
Revitalisering Generiek Toezicht per 1 oktober 2012. Uitgangspunt van deze wet is het vertrouwen dat een bestuurslaag zijn taken goed 
uitoefent en dat de horizontale verantwoording, van gemeentebestuur aan gemeenteraad en van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten, 
op orde is. Specifiek interbestuurlijk toezicht vanuit de ministeries en rijksinspecties wordt zoveel mogelijk verminderd of afgeschaft. Het 
toezicht wordt sober en terughoudend uitgevoerd en er wordt gewerkt met het uitgangspunt ‘eenmalige uitvraag, meervoudig gebruik’. 
 
De provincie is toezichthouder op de gemeenten voor de volgende domeinen: financiën, ruimtelijke ordening, omgevingsrecht, externe 
veiligheid, archief- en informatiebeheer en de huisvesting van verblijfsgerechtigden. Op 23 september 2013 hebben de provincie Zuid-Holland 
en de gemeente Leiderdorp een bestuursovereenkomst getekend met betrekking tot het interbestuurlijk toezicht. Op basis van deze 
overeenkomst neemt de gemeente jaarlijks in haar jaarverslag een ‘rapportage interbestuurlijk toezicht’ op, waarin de gemeente zelf aangeeft 
in hoeverre zij de toezichtsdomeinen van de provincie op orde heeft. Het format van de rapportage en de indicatoren waarop de gemeente 
zichzelf beoordeelt, zijn door de provincie voorgeschreven. Op de terreinen, waar de provincies geen taak en expertise hebben, zoals de 
onderwijswetten en sociale zaken, wordt het toezicht door het Rijk uitgevoerd. 
 

Basisregistraties 
ENSIA 

Het toezicht op de authentieke basisregistraties vindt plaats vanuit het Rijk. Dit zijn lange tijd verplichte externe audits geweest, van eens in de 
drie jaar, maar betreffen de laatste jaren steeds meer zelfevaluaties. Met ingang van 2017 is ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information 
Audit) ingevoerd. Uitgangspunt van ENSIA is de single information audit, waarbij één keer per jaar een uitgebreide en allesomvattende 

 
5 Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Leiderdorp 2014, vastgesteld door de raad op 3 februari 2014. 
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zelfevaluatielijst moet worden ingevuld, gevolgd door een onafhankelijke IT-audit. De hieruit verkregen informatie wordt gebruikt voor de 
horizontale verantwoording richting de gemeenteraad (gemeentelijke planning- & controlcyclus, zie ook paragraaf 2.4 hierna) en voor de 
diverse verticale verantwoordingslijnen richting departementen over de Basisregistratie Personen (BRP), Paspoortuitvoeringsregeling (PUN), 
Digitale persoonsidentificatie (DigiD), Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en de 
Structuur uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (Suwinet). 
 

Wet WOZ Sinds 2020 is het proces van waarderen, heffen en innen van belastingen uitbesteed aan de Gemeenschappelijke Regeling 
Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland. De Waarderingskamer houdt toezicht op de uitvoering van de wet WOZ, de rapportages van de 
waarderingskamer zijn terug te vinden op de website van de waarderingskamer: https://www.waarderingskamer.nl/nc/alle-
beoordelingen/gemeentepagina/leiderdorp/  
 

2.4 De planning- en controlcyclus 
 In de planning- en controlcyclus worden de doelstellingen en de te behalen resultaten van Leiderdorp vastgelegd, inclusief het financiële kader 

en mogelijke risico’s. Door middel van rapportages en verantwoordingen op verschillend niveau (management, college en gemeenteraad) 
wordt de voortgang van de realisatie bewaakt en kan waar nodig worden bijgestuurd. 
 

P&C-producten De producten van de planning- en controlcyclus bestemd voor het college en de raad zijn vastgelegd in de financiële verordening. Dit betreft 
de financiële kadernota, de programmabegroting met meerjarenraming, begrotingswijzigingen, bestuursrapportages, het jaarverslag met de 
jaarrekening en de GIG. De producten uit de planning- en controlcyclus worden door Servicepunt71 samengesteld, maar een belangrijk deel 
van de inhoud wordt door de eigen medewerkers van de gemeente Leiderdorp geleverd. Hierbij wordt de scrum- of snelkookpanmethodiek 
gehanteerd. De coördinatie op de producten van de planning- en controlcyclus voor Leiderdorp ligt bij de strategisch financieel adviseur. De 
concerncontroller beoordeelt de wijze van tot stand komen (betrouwbaarheid), neemt kennis van de producten en adviseert in tweede aanleg 
de gemeentesecretaris en wethouder financiën. 
Zowel de inhoud als de frequentie van de producten uit de planning- en controlcyclus zijn regelmatig onderwerp van evaluatie en zijn de 
laatste jaren als gevolg daarvan ook meermalen gewijzigd. Zo is de bestuursrapportage met ingang van 2016 geen volledige 
voortgangsrapportage meer, maar een rapportage op afwijkingen en is in 2016 de programma indeling voor de meerjarenbegroting 2017-2020 
gewijzigd waarbij het aantal programma’s is teruggebracht van zeven naar drie. 
 

Wijzigingen BBV 
 

De wijzigingen als gevolg van de vernieuwing BBV (2016) zijn doorgevoerd in de begrotingen en jaarrekeningen sindsdien. Ook de Financiële 
verordening is aangepast, alsmede het Treasurystatuut, de Nota reserves en voorzieningen en de Nota weerstandsvermogen en 
risicomanagement. De beleidskaders uit het treasurystatuut en de beide nota’s zijn nu geïntegreerd in de financiële verordening en worden 
niet langer als afzonderlijke documenten door de raad vastgesteld. 
Recent zijn door de commissie BBV nieuwe notities uitgebracht inzake Grondexploitaties (2019) en Materiele vaste activa (2020), deze stellige 
uitspraken en voorschriften zijn onderdeel van het normenkader van de jaarrekening en de uit te voeren verbijzonderde interne controles. 
 

Vernieuwing 
accountantscontrole 

Bij de vernieuwing van het BBV is ook nagedacht over de vernieuwing van de accountantscontrole. In juli 2015 is het rapport Vernieuwing 
accountantscontrole gemeenten uitgebracht. In dit rapport is een zevental adviezen opgenomen, die allen tot doel hebben om de 
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doelmatigheid en doeltreffendheid van de accountantscontrole te vergroten. Er is overeenstemming over het opnemen in de wet van een 
verplichte rechtmatigheids-verantwoording over de jaarrekening door het college van B&W. Hiertoe moeten de Gemeentewet, het BBV en het 
Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado) gewijzigd worden. De planning om de rechtmatigheidsverantwoording door het 
college in te voeren bij de jaarrekening lijkt nu met ingang van de jaarrekening over 2021 aan de orde te zijn. Zie ook hoofdstuk 7 Controle 
door de externe accountant. 
 

Balanstotaal en 
exploitatiebegroting 

De financiële cijfers van de gemeente zijn te vinden in de meerjarenbegroting en de jaarrekening. De gemeente Leiderdorp heeft voor 2020 
een exploitatiebegroting, inclusief resultaatbestemming, van totaal € 79,0 miljoen (meerjarenbegroting 2020-2023) en heeft een balanstotaal 
van € 87,0 miljoen (volgens de jaarrekening, stand per 31/12/2019). 
 

 Meerjarenbegroting 2020-2023 Rekening 2019 2020 2021 2022 2023 
Totaal lasten vóór resultaat-bestemming 65.860.000 66.768.000 60.877.000 60.798.000 60.396.000 

 Totaal lasten inclusief dotaties aan reserve 74.056.000 79.016.000 61.546.000 61.037.000 60.822.000 
  
  
 De daling van de totale lasten vóór resultaatbestemming van 2020 naar het begrotingsjaar 2021 wordt met name veroorzaakt door de daling 

van de lasten grondexploitaties (subprogramma 2E). 
 

Grondexploitaties 
(GIG) 

Aan de grondexploitaties en samenhangende projecten zijn grote (financiële) risico’s verbonden. Om de verschillende grondexploitaties 
gemeentebreed goed te kunnen bewaken is, als onderdeel van de planning- en controlcyclus, de GIG (Gemeentelijke Integrale 
Grondexploitatie) ontwikkeld. De GIG bestaat momenteel uit de integrale grondexploitatie W4 en de twee overige grondexploitaties 
Amaliaplein en Driemaster. 
Ook de grote vastgoedprojecten, dat wil zeggen projecten met een investeringskrediet groter of gelijk aan € 500.000 en/of een looptijd van 
langer dan een jaar, worden conform de GIG-systematiek bewaakt door middel van een (vastgoed)exploitatie en opname in de GIG. 
Eenmaal per jaar (met als peildatum 1 januari) worden alle grondexploitaties en de GIG geheel geactualiseerd. Dit gebeurt door de betreffende 
projectleiders met een toets door de planeconoom met inachtneming van de BBV regels en in samenwerking met de financiële adviseur van  
SP71. Daarnaast wordt minimaal eenmaal per jaar een voortgangsrapportage GIG uitgebracht aan de raad. Met ingang van 2017 maakt de 
voortgangsrapportage GIG onderdeel uit van de tweede bestuursrapportage. 
 

Risico’s 
systeem Naris 

Leiderdorp heeft een Nota Weerstandsvermogen en risicomanagement6, waarin de diverse definities en procesgangen uiteen zijn gezet.  
Periodiek worden de (financiële) risico’s geïnventariseerd. Dit gebeurt bij het samenstellen van de producten uit de planning- en controlcyclus. 
De resultaatteams worden daarbij ondersteund door de financieel adviseurs van Servicepunt71. De vastlegging van de risico’s, inclusief de per 
geïdentificeerd risico getroffen beheersmaatregelen, vindt plaats in het systeem Naris in beheer bij Servicepunt71. Met dit systeem vindt ook 

 
6 Nota Weerstandsvermogen en risicomanagement vastgesteld door het college op 14 november 2017, de beleidskaders zijn verwerkt in de financiële verordening 2018 die door de raad is 
vastgesteld op 11 december 2017. 
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de risicosimulatie plaats op basis waarvan periodiek de benodigde weerstandscapaciteit wordt berekend. 
  
 Weerstandscapaciteit begroting 2020 jaarrekening 2019 

Geïnventariseerde risico’s, totaal nettobedrag in euro € 26.797.409 € 29.749.433 
Benodigde weerstandscapaciteit (90% zekerheid) € 5.334.496 € 6.356.640 
Beschikbare weerstandscapaciteit (excl. stille reserves)  € 14.703.011 € 14.251.919 

 Ratio 2,76 2,24 
    
   
Fiscale zaken 
Boekenonderzoek 
BTW-BCF 

Eind 2016 is door de fiscus het eindrapport opgeleverd naar aanleiding van het boekenonderzoek BTW en BCF over de jaren 2010 t/m 2014. De 
fiscus heeft een grote hoeveelheid bevindingen, divers van aard, geconstateerd. Hierop zijn door de fiscalisten van Servicepunt71 diverse 
verbeteringen doorgevoerd. Een van de verbeteringen is een jaarlijks onderzoek door de fiscalisten van het Servicepunt71 naar de juistheid 
van de ingevoerde boekingen. 
 

Vpb-plicht Met ingang van 1 januari 2016 zijn gemeenten Vpb-plichtig voor de ondernemingsactiviteiten die zij uitvoeren. Daarvoor moet worden voldaan 
aan de volgende criteria: er is sprake van een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid, er is sprake van deelname aan het economisch 
verkeer en er is sprake van een winstoogmerk of vermogensoverschotten. Hoewel de fiscalisten van Servicepunt71 met de gemeente op het 
standpunt staan dat er in de jaren 2016 t/m 2018 geen sprake is van ondernemingsactiviteiten met Vpb-plicht, heeft de gemeente over die 
jaren wel voorlopige aanslagen ontvangen. De aanslagen hebben betrekking op openbare reclame-inkomsten en bedragen ca. € 8.000 per jaar. 
Op het moment dat de gemeente de definitieve aanslagen ontvangt, zal bezwaar worden aangetekend. 
 

Budgetbeheer Voor het budgetbeheer, inclusief opstellen en doorvoeren van begrotingswijzigingen, heeft de gemeente Leiderdorp een 
budgethoudersregeling vastgesteld7. Als gevolg van de organisatieontwikkeling (zie paragraaf 2.1) is de budgethoudersregeling voor 2017 
aangepast en zijn er nieuwe budgethouders (de financiële aanspreekpunten binnen de resultaatteams) aangewezen. 
 

2.5 Integriteit 
Uitgevoerde 
externe onderzoeken 

Integriteit is in een publieke organisatie als de gemeente een belangrijk onderwerp. In de afgelopen jaren zijn in Leiderdorp verschillende 
externe integriteitsonderzoeken uitgevoerd naar het integriteitsbewustzijn binnen de organisatie. Algemeen is uit deze onderzoeken steeds 
naar voren gekomen dat er vaker en explicieter aandacht besteed zou kunnen en moeten worden aan het brede thema integriteit. 
In 2015 heeft BMC, in opdracht van de rekenkamer Leiderdorp, als laatste een onderzoek uitgevoerd naar de ambtelijke integriteit. Het 
rapport van dit onderzoek is in mei 2016 aan de gemeenteraad aangeboden. De conclusie luidt dat het integriteitsbeleid in hoge mate voldoet 
aan de wettelijke- en overeengekomen normen en dat aan dit beleid ook daadwerkelijk uitwerking wordt gegeven. Dit komt met name tot 
uitdrukking in de beschreven procedures, voorschriften, controlemechanismen en de functiematrix: de zogenoemde ‘hard controls’ van 
integriteit. Het bevordert de uitvoering van het integriteitsbeleid en het integer handelen van de ambtelijke organisatie. 

 
7 Budgethoudersregeling gemeente Leiderdorp 2017, vastgesteld door het college op 20 december 2016 en Budgethoudersregeling Griffie 2015, vastgesteld  door de raad op 2 februari 2015. 
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Regionale aanpak In 2015 is in Servicepunt71-verband besloten tot het inrichten van een centraal meldpunt integriteit. Dit meldpunt coördineert het 

vertrouwenswerk op het gebied van integriteit en zorgt voor een uniforme manier van werken en bevordering van kennisdeling op het gebied 
van integriteitsbeleid en integriteitsschending binnen de eigen organisaties. In 2016 is een regionale integriteitscoördinator benoemd en in 
iedere organisatie één of meerdere eigen vertrouwenspersonen integriteit. Zo ook in Leiderdorp. 
 

Lokale uitwerking Op basis van de regionale aanpak, zoals hierboven beschreven, is in 2016 in Leiderdorp de Regeling melding vermoeden misstand 20168 
vastgesteld. Daarnaast kent de gemeente nog een eigen notitie integriteit9, welke dateert uit 2004. Er zijn de afgelopen jaren geen 
integriteitskwesties bekend. 
 
Uit het BMC-rekenkamerrapport stonden voor Leiderdorp eind 2016 twee actiepunten open: 
 Het afleggen van de eed of belofte, de gemeente voldoet al een aantal jaren niet (meer) aan dit wettelijk criterium, met een belangrijke 

symbool-functie. 
 Het ontbreken van een Regeling melding van financiële belangen. 
 
Inmiddels wordt Leiderdorp door een extern bureau begeleid bij het verhogen van het integriteitsbewustzijn. Er is sprake van een meerjarig 
programma (vier jaar) waarbij integriteit op verschillende wijzen onder de aandacht zal worden gebracht. In 2018 is gestart met brede 
medewerkers-bijeenkomsten, waarbij alle medewerkers aan het eind van de bijeenkomst de eed/belofte hebben afgelegd. Het opstellen van 
een Regeling melding van financiële belangen is regionaal uitgezet en (nog) onderhanden. 
 

Inventarisatie 
kwetsbare functies 

De organisatieontwikkeling van hiërarchische afdelingen en clusters naar zelfsturende teams en de invoering van de HR21-functies zijn in 2017 
aanleiding geweest om de inventarisatie van kwetsbare functies uit 2011 te actualiseren. Bij de inventarisatie zijn alle voorkomende functies 
binnen de organisatie van de gemeente Leiderdorp opnieuw op integriteitsrisico’s ingeschat. Alle functies zijn in een matrix gescoord op vooraf 
gedefinieerde kwetsbare handelingen, inclusief de beoordeling van de toereikendheid van de getroffen beheersmaatregelen10.  

2.6 Informatiebeveiliging 
Baseline 
Informatiebeveiliging 
Overheid 
(BIO) 

Vanaf 1 januari 2019 is de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) van kracht. De BIO vervangt de bestaande baselines voor Rijk, 
Gemeenten, Waterschappen en Provincies. 
 
In 2018 is in de Servicepunt71-regio besloten tot het versterken van de regionale informatie samenwerking (programma VRIS). De lokale 
informatiebeveiligers uit de regio werken al langer samen en hebben in 2018 een marktverkenning gedaan voor de aanschaf en implementatie 
van een ISMS (Information Security Management Systeem). In 2019 is informatiebeveiliging geregionaliseerd en belegd bij Servicepunt71. 
Team informatiebeveiliging bestaat nu uit 4 medewerkers. 3 informatiebeveiligers en een CISO (Chief Information Security Officer) die de 
coördinatie rol op zich neemt. 

 
8 Regeling melding vermoeden misstand 2016, vastgesteld door het college op 6 september 2016. 
9 Notitie integriteit: “Zo zijn onze manieren”, vastgesteld in 2004. 
10 Rapport Inventarisatie kwetsbare functies, vastgesteld door het PMT op 11 december 2017 en ter kennisname aan het college op 9 januari 2018. 
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AVG 2018 Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) volledig van kracht geworden. Eind 2017 heeft het college de 

regionaal opgestelde notitie ‘Privacy is een werkwoord’ vastgesteld om te komen tot de situatie waarin de gemeente op dit vlak volledig 
accountable en auditable zal zijn. Er is een regionale functionaris gegevensbescherming aangesteld11, die tot taak heeft het interne toezicht uit 
te voeren op de bescherming van persoonsgegevens die door de gemeente worden verwerkt. 
 

Verantwoording 
ENSIA en AVG 

Met ingang van de jaarrekening 2018 is een afzonderlijke paragraaf ingericht voor het afleggen van verantwoording over de mate van 
informatiebeveiliging. Deze verantwoording is gebaseerd op de ENSIA zelfevaluatie inclusief IT-audit (zie ook paragraaf 2.3). In deze paragraaf 
is ook plek ingeruimd voor de ‘declaration of accountability’ (DOA) van de regionale functionaris gegevensbescherming. 

 
 

 
11 De regionale functionaris gegevensbescherming treedt in dienst bij Servicepunt71 en is voor de verschillende gemeenten aangesteld door middel van een collegebesluit (voor Leiderdorp is dit 
besluit genomen op 6 februari 2018). 
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Hoofdstuk 3.  Administratieve organisatie, procesbeschrijvingen 
 
  
Definitie AO 
 
 
 

Administratieve organisatie kan worden gedefinieerd als het geheel van activiteiten met betrekking tot het systematisch verzamelen, vastleggen en 
verwerken van gegevens, gericht op het verstrekken van betrouwbare informatie ten behoeve van het besturen, het doen functioneren en 
beheersen van een organisatie, inclusief de verantwoording die daarover moet worden afgelegd. 
De administratieve organisatie van Leiderdorp is door middel van een groot aantal procesbeschrijvingen vastgelegd (143 stuks) in het handboek AO 
en beschikbaar via voor alle medewerkers via het intranet (VSP). 
 

Het beheer Het beheer van de procesbeschrijvingen is belegd bij de resultaatteams. Het resultaatteam is verantwoordelijk voor de procesbeschrijvingen. Dit 
betreft het onderhouden van de bestaande en waar nodig opstellen van nieuwe procesbeschrijvingen, inclusief het geven van advies op het gebied 
van rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van de processen. Het team AO/IC kan adviseren en bewaken of bijvoorbeeld voldoende 
beheersmaatregelen in de processen zijn ingebouwd. Hierbij geldt wel dat de opzet en inrichting van de processen primair de verantwoordelijkheid 
van de proceseigenaar i.c. de gemeente Leiderdorp is en blijft. 
 

 Het nagaan van de actualiteit van de procesbeschrijvingen is een vast onderdeel van de door het team AO/IC uit te voeren verbijzonderde interne 
controles op de processen. Hiermee wordt jaarlijks een groot gedeelte van de procesbeschrijvingen op actualiteit getoetst12. Voor het toetsen van de 
actualiteit van de overige procesbeschrijvingen en/of het opstellen van nieuwe procesbeschrijvingen, dient door Leiderdorp specifiek opdracht te 
worden verstrekt aan Servicepunt71. Mede in het kader van de organisatieontwikkeling zijn in 2017 alle processen geactualiseerd13. In 2020 is een 
inventarisatie gemaakt van de procesbeschrijvingen en is bepaald welke beschrijvingen geactualiseerd dienen te worden. 
 

Modeleertool 
Engage 

Voor het vastleggen van de procesbeschrijvingen maakt team AO/IC gebruik van een modeleertool. Tot en met 2017 werd gebruik gemaakt van 
BPMOne, maar in 2018 is op basis van een aanbesteding gekozen voor Engage. De processen die voor Leiderdorp waren vastgelegd in BPMOne zijn 
in 2018 door middel van een technische conversie omgezet. Vervolgens zijn alle processen individueel nagelopen op juiste omzetting.  
 

Opdracht 2020 De opdracht voor 2020 aan Servicepunt71 bestaat o.a. uit de toetsing van de procesbeschrijvingen gekoppeld aan de VIC’s te actualiseren waar 
nodig. Dit betreft in ieder geval de procesbeschrijvingen voor verhuur, Wmo (+PGB), inkoop- en aanbesteding en Jeugd PGB (toeleiding). Deze 
procesbeschrijvingen dienen te voldoen aan de door de nieuwe accountant gestelde eisen en worden met hen afgestemd. 
 

Vaststelling en 
publicatie 

Nieuwe en/of geactualiseerde procesbeschrijvingen worden altijd eerst ter goedkeuring voorgelegd aan zowel de proceseigenaar als de 
concerncontroller. Vervolgens legt de concerncontroller de procesbeschrijvingen ter vaststelling voor aan de gemeentesecretaris en/of het PMT. De 
vastgestelde procesbeschrijvingen worden gepubliceerd op het VSP. 

 
12 Voor het overzicht van de processen waarop VIC’s plaatsvinden, zie hoofdstuk 5 en/of Bijlage A en B. 
13 Geactualiseerde procesbeschrijvingen vastgesteld door het PMT op 11 december 2017. 
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Hoofdstuk 4. Risicoanalyse op de bedrijfsprocessen 
 
  
Bijlage A Jaarlijks wordt in het kader van het opstellen van het algemeen controleplan een risicoanalyse op de bedrijfsprocessen uitgevoerd, uitmondend in de 

risicomatrix opgenomen in Bijlage A. 
 

Wijze van uitvoeren Per proces wordt gekeken naar de financiële omvang van het proces, de aanwezigheid van juridische aspecten en de aanwezigheid van imago 
aspecten c.q. politiek/bestuurlijke belangstelling. Tevens wordt gekeken naar interne en/of externe wijzigingen in de processen en naar eerdere 
bevindingen of signalen dat processen niet goed verlopen (inclusief de getroffen beheersmaatregelen). Dit alles is uitgewerkt in de genoemde matrix 
met enerzijds de opsomming van alle processen en anderzijds de aspecten waarop de risico-inschatting (hoog, midden of laag) heeft 
plaatsgevonden. Eventuele bijzonderheden staan per proces toegelicht. 
 

 De geactualiseerde risico-matrix geeft mede richting aan het bepalen welke verbijzonderde interne controles en overige onderzoeken er in het 
controlejaar 2020 worden uitgevoerd. Voor de verbijzonderde interne controles is de financiële omvang van het proces, materialiteit, daarbij 
overigens de belangrijkste bepalende factor (zie ook bijlage B en het hoofdstuk hierna). 
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Hoofdstuk 5. Verbijzonderde interne controles (VIC) 
 
5.1 Kaderstelling en uitvoering VIC’s 
 In het onderhavige hoofdstuk volgt de opsomming van de processen waarop in 2019 verbijzonderde interne controles (VIC’s) worden uitgevoerd. De 

VIC’s zijn vooral gericht op de getrouwheid van de verantwoording en de (financiële) rechtmatigheid en in mindere mate op de doelmatigheid en 
doeltreffendheid van de processen. Dit is conform het wettelijk kader zoals beschreven in paragraaf 2.1. De selectie van de processen voor de VIC’s 
is mede gemaakt aan de hand van de uitgevoerde risicoanalyse op de bedrijfsprocessen, zoals beschreven in hoofdstuk 4. 

Afstemming nieuwe 
accountant 2019 

Met ingang van 2019 heeft Leiderdorp een nieuwe accountant. Bij de gunning is gekozen voor de optie waarbij de accountant steunt op de VIC’s die 
voor Leiderdorp worden uitgevoerd door team AO/IC. De afstemming met de nieuwe accountant over de planning van de VIC’s vindt momenteel 
plaats (zie hoofdstuk 7). De nieuwe accountant PSA heeft echter bij de aanbesteding aangegeven niet te steunen op VIC’s maar maakt zoveel 
mogelijk gebruik van de VIC werkzaamheden. Aan de COS 610 is bijna niet aan te voldoen. Zie bado notitie VIC functie 
https://www.nba.nl/globalassets/themas/thema-publieke-sector/sdo/bado-notitie-verbijzonderde-interne-controle-decentrale-overheden-
februari2019.pdf.  
 

 In paragraaf 5.2 is het overzicht opgenomen van de processen die binnen de eigen organisatie van Leiderdorp worden uitgevoerd en door middel 
van een VIC worden getoetst. De uitvoering van deze VIC’s ligt bij het team AO/IC van Servicepunt71. Dit controleplan vormt hierbij de opdracht. 
 

 Voor de bedrijfsvoeringsprocessen die aan Servicepunt71 zijn overgedragen, worden VIC’s uitgevoerd in de organisatie van Servicepunt71 ten 
behoeve van zowel Servicepunt71 zelf als voor de deelnemende gemeenten. De externe accountant van Servicepunt71 rapporteert, in opdracht van 
Servicepunt71, over de effectiviteit van deze processen. Zie paragraaf 5.3. 
 

 De sociale voorzieningen op het gebied van werk en inkomen worden voor Leiderdorp sinds 2007 uitgevoerd door de gemeente Leiden 
(gemeenschappelijke regeling sociale diensten Leiden-Leiderdorp). Om de getrouwheid en rechtmatigheid van dit deel van de verantwoording voor 
Leiderdorp te kunnen vaststellen, ontvangt Leiderdorp jaarlijks via de gemeente Leiden een door de externe accountant van Leiden gecertificeerde 
SISA-bijlage voor de sociale voorzieningen werk en inkomen. Zie paragraaf 5.4. 
 

 Met ingang van 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de Jeugdhulp. De inkoop van de specialistische jeugdhulp vindt voor Leiderdorp plaats 
binnen het samenwerkingsverband Holland Rijnland (Tijdelijke Werkorganisatie Jeugdhulp Holland Rijnland). Er is sprake van een regionaal 
verzekeringsmodel met een financiële verantwoording inclusief een daarbij af te geven verklaring door de accountant van Holland Rijnland. Zie 
paragraaf 5.5. 
 
Met ingang van 2020 zijn de activiteiten rondom belastingopbrensten uitbesteed aan de BSGR. De BSGR verantwoordt middels een ISAE3402 type 2 
rapportage over de werking van de eigen interne beheersmaatregelen voor Waarderen, Heffen, Innen, ICT en Belastingrapportage. Deze 
beheersmaatregelen geven de gemeente voldoende controleinformatie om de volledigheid van de verantwoorde belastingbaten te kunnen 
waarborgen. Een aantal van de genoemde beheersmaatregelen vraagt ook actie vanuit de gemeente, waaronder afstemmen van 
verordeningen/tarieven/rekening-courant-standen.  
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Bijlage B In Bijlage B is het overzicht opgenomen van de financiële omvang van de processen waarop VIC’s worden uitgevoerd, in relatie tot het totaal van de 

begrote baten en lasten. Uit de bijlage valt af te lezen dat op het merendeel van de baten en lasten VIC’s plaatsvinden. Dit met de kanttekening dat 
vanaf 2014 een aantal processen niet meer jaarlijks, maar roulerend eens in de drie jaar wordt gecontroleerd. 
 
Er vindt géén VIC plaats op de algemene uitkering van het gemeentefonds en de financieel aanzienlijke bijdragen aan gemeenschappelijke 
regelingen. Ook op balansposten worden geen VIC’s uitgevoerd, anders dan dat deze voortvloeien uit de VIC’s op de onderliggende processen van 
baten en lasten. De niet onder de VIC’s vallende geldstromen en balansposten worden gegevensgericht gecontroleerd bij het opstellen van de 
jaarrekening (het samenstellen van het balansdossier door Servicepunt71 team Financieel Specialisten). 

5.2 Processen Leiderdorp 
 Dit betreft de VIC’s uit te voeren door team AO/IC van Servicepunt71 op de processen die worden uitgevoerd binnen de organisatie van de 

gemeente Leiderdorp. 
VIC’s overzicht 2020 Controleobject Proceseigenaar Bijzonderheden 

Omgevingsvergunningen 
Team Bouwen en 
Wonen 

Roulerende controle, uitvoering in 2019 plaatsgevonden 

Wmo Team Samenleving 

De gemeente is bij de verantwoording en controle van de Wmo in belangrijke mate afhankelijk 
van de aanlevering door derden: productieverantwoordingen met controleverklaringen van 
vele zorgverleners (t.b.v. vaststellen prestatielevering huishoudelijke ondersteuning en 
begeleiding), het CAK (opbrengst eigen bijdragen) en de SVB (budgetbestedingen pgb’s). 
Met ingang van 1 januari 2019 is Incluzio actief in Leiderdorp en is het STL opgeheven. 

Subsidies Team Samenleving 

Onder deze controle vallen naast de subsidies van het subsidieplafond (subsidieprogramma en 
productsubsidies) ook alle overige subsidies. 
Met ingang van 2019 ligt het aantal subsidies en het bedrag lager omdat een deel van de 
subsidies per 1 januari is ondergebracht bij Incluzio (Europese aanbesteding).  

Grondexploitaties Team Ruimtelijke 
Ontwikkeling  

Geen 

Verhuur Team Samenleving Geen 

Inkopen/Aanbesteden Gemeentebreed 

Deze spendanalyse is een jaarlijkse controle op de VIC die binnen Servicepunt71 wordt 
uitgevoerd op de inkopen. De controle Leiderdorp is specifiek gericht op de juistheid en 
rechtmatigheid van de gevolgde inkoopprocedures, inclusief het tijdig verlengen van 
contracten. Gezien de onrechtmatigheidsfouten in dit proces in 2018 richt de controle 2020 
zich  zowel op inkopen boven de Europese drempelwaarden als op inkopen die hieronder 
liggen. Daarnaast wordt dit jaar ook een lijncontrole uitgevoerd op het eigen deel in het proces 
dat bij de gemeente ligt, hierbij wordt naast Europese aanbestedingen ook meervoudig –en 
enkelvoudig onderhandse aanbestedingen betrokken. 
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Inkopen/factuurverwerking Gemeentebreed 
De administratieve verwerking van facturen vindt plaats bij SP1, echter dient de gemeente zelf 
vast te stellen dat prestaties juist/volledig zijn geleverd aan de gemeente. Deze 
prestatielevering is onderwerp van controle in dit proces.  

   
Controles door de 
gemeente  zelf 

Gezien de bevindingen uit de jaarrekeningcontrole 2018 wordt in 2020 net als in 2019 een aantal controles door de gemeente zelf gedaan in 
samenwerking met Incluzio en het JGT om onzekerheden in 2020 wederom tot nihil te reduceren.  
 
De onzekerheid m.b.t. declaraties van zorgaanbieders Wmo voor intensieve begeleiding wordt d.m.v. controles met CAK bestanden en TCare 
gegevens zoveel mogelijk gereduceerd in combinatie met controles door Contractbeheer Wmo SP71. Voor de jaarrekeningen 2018 en 2019 heeft de 
gemeente met deze controles de onzekerheden fors naar beneden kunnen brengen. Een grote kanttekening hierbij is dat deze controles zeer 
tijdrovend en arbeidsintensief zijn. In 2020 richten wij deze controles ‘ slimmer’,  efficiënter en eerder in het jaar in, zodat we tijdig een beeld krijgen 
van de onzekerheden en fouten in declaraties en hierdoor sneller met zorgaanbieders de declaraties corrigeren. 
 
Inkopen met zogenaamde 0 paar ogen hebben vooraf aan de betaling al een 4 ogen-controle ondergaan. Bijvoorbeeld een subsidieverstrekking 
waarbij de aanvraag getoetst is door een beleidsmedewerker aan de Algemene subsidie verordening en vervolgens de conceptbeschikking collegiaal 
getoetst is. De subsidiebetalingen zijn het gevolg van de beschikkingen en worden betaald conform opgenomen verplichtingen. Hetzelfde geldt ook 
voor facturen voor bijvoorbeeld aankopen van gronden. De inkopen met zogenaamde 1 paar ogen zijn in aantallen en in euro’s niet groot en per 
kwartaal vindt door de concerncontroller een doorlichting plaats van deze 0 en 1 paar ogen facturen. Daarnaast heeft de accountant bij de 
jaarrekeningcontrole 2019 deze facturen diepgaand gecontroleerd en zijn geen bevindingen naar voren gekomen. Ook in 2020 zullen deze facturen 
door de accountant in de steekproef betrokken worden.   

  
Roulatie Een aantal processen wordt roulerend eens in de drie jaar gecontroleerd. Dit geldt voor de processen Leges Burgerzaken (planning 2021) en 

Begrafenisrechten (planning 2021) en omgevingsvergunningen (planning 2022). Het betreft processen met een relatief beperkte financiële omvang 
van minder dan € 0,5 miljoen baten per jaar (zie Bijlage B). 
 

Gestandaardiseerd 
controleproces 

Het proces van uitvoering van de VIC’s is door Servicepunt71 gestandaardiseerd. Voor iedere VIC wordt gestart met het opstellen van een intern 
controleplan (ICP) inclusief werkprogramma (WP). Hiervoor worden standaard formats gehanteerd. De uitvoering van de VIC’s vindt vervolgens over 
het algemeen twee maal per jaar plaats, over de eerste helft en over de tweede helft van het boekjaar. Per controle wordt op basis van een 
standaard format over de bevindingen gerapporteerd (controlememorandum). 
 

Verkenning controle-
object: ICP en WP 

In het ICP per controleobject vindt de verkenning van het te controleren proces plaats. Het gaat daarbij om de belangrijkste proces- en 
controledoelstellingen, de hoofdlijnen van de AO/IB, het van toepassing zijnde normen- en toetsingskader14, de relevante IT-systemen en de 
financiële posten in de administratie en verantwoording die door de procesactiviteiten worden beïnvloed inclusief cijferanalyse. Op basis van de 
daarop volgende gedetailleerde risicoanalyse en het uitvoeren van een lijncontrole15, alsmede de bevindingen van het voorgaand jaar en eventuele 

 
14 De in de rechtmatigheidscontrole te betrekken wet- en regelgeving ligt vast in het Normenkader voor de accountantscontrole, dat jaarlijks door de raad wordt vastgesteld. Zie ook 7.2. 
15 Dit is het volgen van één post (bijvoorbeeld een aanvraag) door het gehele proces heen tot en met de verantwoording. 



   

   
Gemeente Leiderdorp, Algemeen controle en onderzoeksplan 2020 17 

bijzondere aandachtspunten, wordt in het ICP de controlebenadering bepaald. Er kan gekozen worden voor een primair systeemgerichte controle en 
of een meer gegevensgerichte aanpak. De controlebenadering die in het ICP is bepaald, wordt in het WP verder uitgewerkt in de nodige 
controleactiviteiten met aantallen te controleren posten deze worden met de accountant afgestemd. 
 

Systeemgericht / 
gegevensgericht 
 
Bijlage C 

Een systeemgerichte controle kan worden toegepast als er in het proces voldoende effectieve beheersmaatregelen zijn getroffen, die achteraf ook 
zichtbaar en toetsbaar zijn. Is dit niet het geval dan zal er gegevensgericht gecontroleerd moeten worden. Bij een gegevensgerichte controleaanpak 
wordt de uitkomst van een proces gecontroleerd door middel van het controleren (overdoen) van een aantal transacties, dit in tegenstelling tot een 
systeemgerichte controleaanpak waarbij gecontroleerd wordt of bepaalde beheersmaatregelen in het proces zijn nageleefd. In Bijlage C is de 
beslisboom opgenomen met daarin de richtlijnen voor het aantal te controleren posten (transacties en/of controls) bij een gegevensgerichte dan wel 
systeemgerichte deelwaarneming. 
 

 De per controleobject, door de controlemedewerkers van het team AO/IC, opgestelde ICP en WP, worden binnen het team AO/IC gereviewd en voor 
Leiderdorp ter beoordeling en goedkeuring aan de concerncontroller voorgelegd. 
 

Controle 
memorandum 

Nadat een controle is uitgevoerd en detailbevindingen door de controlemedewerker van het team AO/IC met de in het proces daarvoor 
verantwoordelijke medewerkers zijn afgestemd, wordt het concept controlememorandum opgesteld. Dit memorandum bevat een algemene 
conclusie inzake de juistheid, volledigheid en financiële rechtmatigheid van de baten en lasten van het gecontroleerde proces, een evaluatie van de 
werking/effectiviteit van de belangrijkste interne beheersmaatregelen (de zogenoemde key controls) en gegevensgerichte werkzaamheden, de naar 
aanleiding van de vorige controle opgevolgde aanbevelingen en de openstaande en/of nieuwe bevindingen. Het concept controlememorandum 
wordt ter review en beoordeling aan de concerncontroller van Leiderdorp voorgelegd. Eventuele opmerkingen en/of gevraagde verduidelijkingen 
worden in het memorandum verwerkt. Dit zonder afbreuk te doen aan de onafhankelijke oordeelsvorming van de controlemedewerker van 
Servicepunt71. 
 

 Het met de concerncontroller afgestemde controlememorandum wordt door de controlemedewerker van Servicepunt71 met de proceseigenaar 
besproken. Waar nodig wordt het memorandum nog aangepast en/of aangevuld, bijvoorbeeld met de uit te voeren acties op de aanbevelingen. Het 
memorandum wordt door de proceseigenaar getekend voor akkoord en via de concerncontroller aan de gemeentesecretaris ter ondertekening 
voorgelegd. Tweemaal per jaar worden door de concerncontroller de belangrijkste openstaande actie- en/of aandachtspunten uit de controle-
memorandums opgenomen in de halfjaarrapportage control (zie hoofdstuk 8). 
 
 

Planning 2020 Het nieuwe controlejaar start met het opstellen/actualiseren van het ICP en WP per controleobject. Voor de daaropvolgende uitvoering van de VIC’s 
stelt Servicepunt71 per halfjaar, in overleg en afstemming met de proceseigenaren en de concerncontroller, een planning op. Hierbij wordt rekening 
gehouden met de weken waarin de externe accountant de interim-controle en de jaarrekeningcontrole bij Leiderdorp uitvoert. Afstemming hierover 
vindt op dit moment plaats met de accountant.  Zie ook paragraaf 7.1. 
 

Leveringscontract In het leveringscontract dat door Leiderdorp met Servicepunt71 voor 2020 is afgesloten, is in totaal 1.400 uur opgenomen voor de werkzaamheden 
van team AO/IC. Dit betreft de uren voor het uitvoeren van de VIC’s inclusief reviews, zoals beschreven in deze paragraaf, en het actualiseren van de 
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procesbeschrijvingen zoals beschreven in hoofdstuk 3. 
 

5.3 Bedrijfsvoeringsprocessen Servicepunt71 
 Voor de controle op de bedrijfsvoeringsprocessen die aan Servicepunt71 zijn overgedragen en mede ten behoeve van de deelnemende gemeenten 

worden uitgevoerd, stelt Servicepunt71 jaarlijks een Algemeen Controleplan op16. In dit plan is een aantal processen opgenomen waarop door 
Servicepunt71 VIC’s worden uitgevoerd en waarover door de accountant van Servicepunt71 via een Assurancerapport wordt gerapporteerd richting 
de deelnemende gemeenten en hun accountants. In het Assurancerapport wordt gerapporteerd over de getroffen beheersmaatregelen in de 
betreffende processen en de werking van deze maatregelen gedurende het jaar, inclusief restrisico’s bij het ontbreken of een onvoldoende werking 
van de interne beheersmaatregelen bij Servicepunt71. 
 
In 2020 vindt controle plaats op de volgende processen van Servicepunt71: 
 

 Controleobject / proces Proceseigenaar Bijzonderheden 
 Rekeningschema Decade Financiën, team financieel specialisten  
 Crediteurenbeheer (stamgegevens) Financiële administratie, team crediteuren  
 Betalingsverkeer Financiële administratie, team betalingsverkeer  
 Inkoop tot betalen Inkoop en Financiële administratie, team crediteuren  
 Personele lasten HRM, salarisadministratie  
 IT-Beheer: general IT-controls en applicationcontrols voor de applicaties  

Decade, Proquro, Beaufort/YouForce, TIM en Eqili. Daarnaast worden in 
Cognos een aantal specifieke rapportages getoetst. 

It, team applicaties  

    
  
Afstemming binnen 
controllers- en 
accountantsoverleg 

De reikwijdte van de opdracht aan de accountant van Servicepunt71 met betrekking tot de binnen Servicepunt71 uit te voeren controles wordt 
afgestemd in het controllers-accountantsoverleg. Naast de controller en accountant van Servicepunt71 zijn de controllers en accountants van de 
gemeenten bij dit overleg betrokken. De accountants van de gemeenten moeten in hun controle van de jaarrekening voor een belangrijk deel 
steunen op de werkzaamheden uitgevoerd binnen Servicepunt71. 
 

Planning Het Assurancerapport wordt eind februari, na afloop van het boekjaar, opgeleverd. Dit is op tijd voor de jaarrekeningcontroles bij de gemeenten. 
Tussentijds worden de gemeenten geïnformeerd over de stand van zaken door middel van de managementletter die door de accountant van 
Servicepunt71 aan het Bestuur van Servicepunt71 wordt uitgebracht. Deze managementletter dient tijdig, voor de start van de interim-controle bij 
de gemeenten te worden opgeleverd. Afhankelijk van de uitkomsten van de controles en de bevindingen bij Servicepunt71, is het voor de 
gemeenten wellicht noodzakelijk om aanvullende werkzaamheden en controles uit te voeren. Voor Leiderdorp wordt dit door de concerncontroller 

 
16 Het Algemeen Controleplan Servicepunt71 met een nieuw control framework 
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beoordeeld en met de eigen externe accountant afgestemd. 
 

5.4 Sociale voorzieningen werk en inkomen 
 
Dienstverlenings-
overeenkomst 

De uitvoering van de sociale voorzieningen werk en inkomen is door Leiderdorp sinds 2007 overgedragen aan de gemeente Leiden. Hiervoor is een 
dienstverleningsovereenkomst (DVO) afgesloten17. In de DVO is de interne controle en de oplevering van een door de accountant van de gemeente 
Leiden gecertificeerde SISA-bijlage inzake de sociale voorzieningen, ten behoeve van de verantwoording in de jaarrekening van de gemeente 
Leiderdorp, geregeld. 
 

 Met betrekking tot de interne controle worden de volgende stukken aangeleverd (conform DVO, artikel 1-15g): 
- het jaarlijkse interne-controleplan; 
- voor 15 oktober de rapportage over het eerste halfjaar; 
- voor 28 februari een conceptrapportage over het tweede halfjaar waarop de review kan worden uitgevoerd; 
- voor 31 maart de rapportage over het tweede halfjaar. 
 

 Over de controle van de externe accountant van de gemeente Leiden op de uitvoering, is voor Leiderdorp het volgende geregeld (conform DVO, 
artikel 8-3): 

 De gemeente Leiden geeft haar accountant de opdracht om een jaarlijkse controle te verrichten op bepaalde SISA-verantwoordingsgegevens van 
Leiderdorp. Bij de opdrachtformulering zal Leiden rekening houden met de wettelijke en/of door Leiderdorp bepaalde goedkeurings- en 
rapporteringstoleranties. Het betreft de wetten/regelingen die Leiden uitvoert voor Leiderdorp en die onder de SISA-regeling vallen. 
Na controle zal de accountant het conceptverslag van bevindingen opleveren en de gegevens certificeren ten behoeve van de SISA-bijlage van de 
jaarrekening van Leiderdorp. Leiden zal er voor zorgdragen dat het definitieve verslag en de gecertificeerde SISA-verantwoordingsgegevens uiterlijk 
in week 13 geleverd worden aan Leiderdorp. 
 

5.5 Jeugdhulp 
 
Dienstverlenings-
overeenkomst  

De uitvoering is ondergebracht bij de Tijdelijke Werkorganisatie (TWO) Jeugdhulp van Holland Rijnland. Per jaareinde ontvangen de deelnemende 
gemeenten van Holland Rijnland een eindverantwoording met accountantsverklaring (artikel 9 van de DVO) 18. 
 
Bij het opstellen van de eindverantwoording naar de gemeenten toe, is de TWO HR afhankelijk van de verantwoordingen met controleverklaring 
van de zorgaanbieders over de geleverde zorg inclusief financiële rechtmatigheid en bijbehorend tijdpad (voor 1 april na afloop van het boekjaar). 
Met ingang van 2016 wordt hiervoor gebruik gemaakt van het landelijk controleprotocol voor de jeugdhulp en wmo. Voor de kleine aanbieders en 
vrijgevestigden wordt gebruik gemaakt van het systeem van finale afrekening. Dit alles om de administratieve lasten inclusief controle bij de 
zorgaanbieders tot een minimum te beperken en de kans op een goedkeurende controleverklaring bij de verantwoording van de TWO HR te 

 
17 DVO tussen de gemeente Leiden en Leiderdorp voor de uitvoering van werk- en inkomenstaken voor de gemeente Leiderdorp 2019-2020, vastgesteld door het college d.d. 02/07/2019. 
18 DVO jeugdhulp 2017-2018, met een mogelijkheid om te verlengen tot en met 31 december 2020, vastgesteld door het college d.d. 22/11/2016. 
Onder de nieuwe dienstverleningsovereenkomst is het voor de deelnemende gemeenten mogelijk om een deel van de jeugdhulp lokaal in te kopen. De dienstverleningsovereenkomst 
(waaronder het verzekeringsmodel) geldt alleen voor die delen die regionaal worden ingekocht en niet voor het lokale deel. 
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vergroten. De ontwikkelingen in en de voortgang van het verantwoordings- en controletraject worden nauwlettend gevolgd vanuit de regionaal 
gevormde werkgroep controle en verantwoording. De ervaring leert dat de aanlevering van de controleverklaring TWO rond de 3e week van mei 
ligt. Vervolgens moeten zowel de gemeentelijke organisatie en  de accountant van de  gemeente Leiderdorp de uitkomsten verwerken in de 
administratie respectievelijk de eigen accountant een review doen op de controle uitkomsten van TWO. 

JGT Leiderdorp participeert samen met de gemeente Zoeterwoude in een lokaal Jeugd en Gezinsteam (JGT). Het JGT Leiderdorp/Zoeterwoude is sinds 
2016 onderdeel van de Coöperatie JGT Holland Rijnland en wordt bemenst vanuit de regionale inkoop TWO Jeugdhulp HR. 
 

Persoonsgebonden 
budgetten 

Ten slotte kent de Jeugdhulp persoonsgebonden budgetten. De uitbetaling van de persoonsgebonden budgetten loopt, net als bij de Wmo, via de 
Sociale Verzekeringsbank (SVB). De gemeente ontvangt per jaareinde van de SVB een financiële verantwoording op totaalniveau per wet (Wmo en 
Jeugd), inclusief een verantwoording over de getrouwheid en rechtmatigheid van de uitbetaalde declaraties op de door de gemeente toegekende 
budgetten. De SVB doet geen uitspraak over de prestatielevering, dit doet  de gemeente zelf d.m.v. aanvullende controlewerkzaamheden.. 
De toeleiding voor de  persoonsgebonden budgetten jeugd ligt eveneens bij  HR TWO Jeugdhulp. 

5.5 BSGR 
 Met ingang van 2020 is de gemeente toegetreden tot de gemeenschappelijke regeling BelastingSamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR). Bij de 

toetreding is een dienstverleningsovereenkomst afgesloten voor het juist en tijdig verantwoorden van de opbrengsten en kosten door de BSGR. De 
BSGR legt middels een ISAE3402 type 2 rapport verantwoording af over de werking van de interne beheersmaatregelen binnen de BSGR inzake 
Heffen, Informatie&Inning, WOZ, Belastingrapportage en ICT/privacy. De accountant van de BSGR geeft een assurancerapport af bij deze ISAE3402 
verantwoording. De gemeente verkrijgt hiermee voldoende informatie over de juistheid en volledigheid van de beheersmaatregelen en hiermee de 
belastingopbrengsten.  
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Hoofdstuk 6. Onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid (213a) 
 
6.1 Geen specifieke 213a onderzoek 
 Het college van iedere gemeente is op grond van artikel 213a van de Gemeentewet verplicht om periodiek onderzoek te verrichten naar de 

doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde bestuur. De raad stelt bij verordening regels hiervoor vast. De raad van de gemeente 
Leiderdorp heeft op 3 februari 2014 de Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid 2014 vastgesteld. 
 
De regionale auditpool is in 2018 opgeheven. Gezien de rekenkameronderzoeken en de uitgevoerde VIC’s wordt voorgesteld om in 2020 geen apart 
213a onderzoek uit te laten voeren. De focus in 2020 ligt op het vergroten van de effectiviteit en doelmatigheid van RT’s  d.m.v. het verder 
verbeteren van de interne beheersing van de processen. Er gebeurt al veel in de organisatie op het gebied van  beleidsonderzoek en –evaluaties. 
Een deel daarvan kwalificeert als 213a onderzoek. Daarnaast voert de rekenkamercommissie jaarlijks een breed scala aan onderzoeken uit. 
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Hoofdstuk 7. Controle door de externe accountant 
 
7.1 Opdracht 
 
Contract voor de 
controle 2019-2021 

In 2018 is de opdracht voor de accountantscontrole voor de jaren 2019 t/m 2021 en een optie tot verlengen met een extra jaar (2022) opnieuw 
aanbesteed. Deze aanbesteding is regionaal uitgevoerd in samenwerking met de gemeenten Leiden, Oegstgeest en Zoeterwoude en de 
gemeenschappelijke regelingen Servicepunt71 en Holland Rijnland (totaal 6 percelen). Het betrof een Europese aanbesteding. Voor Leiderdorp is 
de opdracht gegund aan Publieke Sector Accountants19. 
 

Planning 2020 
Afspraken nog te 
maken 

Over de planning voor de controle van de jaarrekening 2020 moet met de nieuwe accountant nog afspraken worden gemaakt. De planning die de 
afgelopen jaren is gehanteerd voor de jaarrekeningcontrole was als volgt: 
 
 Uitvoeren van de interim-controle in de eerste twee weken van november, waarbij de managementletter uiterlijk medio december definitief 

wordt opgeleverd. 
 Uitvoeren van de jaarrekeningcontrole in de laatste twee weken van maart met een aanvullende controle in mei/juni voor wat betreft het sociaal 

domein (Jeugdhulp en Wmo). De controleverklaring en het verslag van bevindingen dienen hier direct op te volgen. Dat wil zeggen, tijdig voor het 
vaststellen van de jaarrekening door de gemeenteraad met 15 juli als deadline voor het toezenden van de jaarrekening aan de provincie. 

 
Voor de verantwoording over de Wmo en Jeugdhulp in de jaarrekening is de gemeente voor een belangrijk deel afhankelijk van de aanlevering van 
de nodige verantwoordings- en controle informatie van vele zorgleveranciers. Landelijk geldt voor deze aanlevering een deadline van 1 april. 
Omdat de gegevens dan nog door de gemeente moeten worden verwerkt en daarna door de accountant gecontroleerd, legt dit een zware druk op 
een tijdige afronding van de accountantscontrole (oplevering controleverklaring en verslag van bevindingen bij de jaarrekening). Een tijdige 
vaststelling van de jaarrekening door de gemeenteraad (vóór 15 juli) komt daarmee mogelijk in het geding. Contractbeheer Wmo vervult hier een 
belangrijke rol bij het aanjagen en monitoren van de productieverantwoordingen en controleverklaringen bij de zorgaanbieders. In 2018 heeft dit 
geresulteerd in een daling in de onzekerheid Wmo. Dit geldt ook voor de Jeugd. TWO heeft in 2019 een goedkeurende accountantsverklaring 
ontvangen. We zien dat de deadlines in 2020 als gevolg van corona niet altijd zijn gehaald. Voor de verantwoording over 2020 (begin 2021) zijn 
vooralsnog geen vertragingen te verwachten.  

  

7.2 Het normenkader voor de accountantscontrole 
 Jaarlijks wordt het Normenkader voor de accountantscontrole door de concerncontroller geactualiseerd. Dit betreft minimaal het overzicht van de 

externe en interne wet- en regelgeving die in de rechtmatigheidscontrole moet worden meegenomen. Daarnaast liggen in het normenkader de 
goedkeurings- en rapporteringstoleranties vast. De goedkeuringstolerantie voor fouten is door de raad vastgesteld op maximaal 1% van de lasten 
inclusief resultaatbestemming en op 3% voor onzekerheden. De rapporteringstolerantie is door de raad tot nu toe steeds vastgesteld op € 50.000. 

 
19 Ook bij de gemeente Oegstgeest is gegund aan Publieke Sector Accountants. De gemeente Zoeterwoude en Servicepunt71 hebben gekozen voor Baker Tilly. De gemeente Leiden heeft 
gekozen voor Deloitte en Holland Rijnland voor Publiek Belang Accountants. 
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 Het geactualiseerde normenkader wordt over het algemeen in de vergadering van oktober aan de raad ter vaststelling voorgelegd. 20 
 

 Het door de raad vastgestelde normenkader voor de accountantscontrole wordt door de concerncontroller jaarlijks verder uitgewerkt in het 
zogenoemde toetsingskader. In dit toetsingskader wordt, vanuit de in het normenkader opgenomen verordeningen en beleidsregels, aangegeven 
welke financiële beheershandelingen onder de rechtmatigheidscontrole vallen, de financiële omvang daarvan en welke verbijzonderde interne 
controles daarop plaatsvinden. Ook de jaarlijkse inventarisatie van de voor Leiderdorp van toepassing zijnde SISA-regelingen en hun financiële 
omvang vindt in dit toetsingskader plaats. 
 

Verscherpt toezicht 
AFM 

Door het verscherpte toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op de uitvoering van de wettelijke controles door accountants stelt de 
externe accountant steeds hogere eisen aan de gemeente. Dit geldt vooral de administratieve vastleggingen, die zeer uitgebreid en gedetailleerd 
moeten plaatsvinden, ook buiten de geautomatiseerde systemen om. Naast hogere accountantskosten heeft dit ook een grote druk op de 
organisatie gelegd. Het eerste jaar met de nieuwe accountant is als intensief ervaren, maar er zijn voldoende aanknopingspunten en 
verbeterplannen om dit voor 2020 strakker te organiseren. Een deel van de vertraging is ook te wijten aan COVID19. 

7.3 De managementletter 
 De accountant stelt naar aanleiding van haar interim-controle jaarlijks een managementletter op. De managementletter bevat de bevindingen van 

de controle inclusief aanbevelingen ter verbetering en een (voorlopig) oordeel over de gemeente ‘in control’. De managementletter wordt in 
concept besproken met de portefeuillehouder financiën, de gemeentesecretaris en de concerncontroller. 
 
De definitieve managementletter wordt, tezamen met een reactie van de organisatie op de aanbevelingen van de accountant, door middel van een 
advies aan het college voorgelegd. Conform het Normenkader voor de accountantscontrole wordt de managementletter vervolgens door het 
college ter informatie aan de raad gestuurd. 
 

7.4 De controleverklaring en het verslag van bevindingen bij de jaarrekening 
 Bij de jaarrekening geeft de accountant een controleverklaring af met een oordeel over zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid en stelt zij een 

verslag van bevindingen op. De accountant is, ten behoeve van het geven van een nadere toelichting en het beantwoorden van vragen uit de raad, 
desgewenst aanwezig in het politiek forum of de raadsvergadering waarin de jaarrekening van Leiderdorp op de agenda staat. 

 

 
20 Normenkader voor de accountantscontrole op de jaarrekening van de gemeente Leiderdorp. Voor het laatst geactualiseerd voor de jaarrekening over 2019, vastgesteld door de raad op 7 
oktober 2019. 
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Hoofdstuk 8.  In control statement 
 
  
Bewaken follow up De controlememo’s van team AO/IC worden zowel met het PMT als de gemeentesecretaris gedeeld. De bevindingen uit deze memo’s zijn de basis 

voor door te voeren verbeteringen in de processen. De concerncontroller bewaakt de opvolging van de bevindingen uit de controle van team 
AO/IC, maar ook vanuit de managementletter en accountantsverslag van de accountant.  
 

  
In control 
statement 

Eenmaal per jaar wordt in het jaarverslag externe verantwoording afgelegd over de mate van interne beheersing. Daarbij wordt op basis van de 
bevindingen van de uitgevoerde controlewerkzaamheden aangegeven in hoeverre de gemeente Leiderdorp in control is. Dit vindt plaats door 
middel van het In control statement als afzonderlijk onderdeel van de jaarrekening. 
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Bijlagen 
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Bijlage B Overzicht van de verbijzonderde interne controles in relatie tot het totaal van begrote baten en lasten 2020 
 
Overzicht van de baten en lasten die via verbijzonderde interne controles worden afgedekt, 
gebaseerd op de primitieve begrotingen van 2018, 2019 en 2020 gemeente Leiderdorp: 
 
BATEN 2018 2019 2020 opm. 
belastingen en heffingen (zie ook onder lasten) 12.916.000 13.314.000 13.465.000 2 
omgevingsvergunningen (eens in de drie jaar, uitvoering 2020) 477.000 404.000 313.000  
leges burgerzaken (eens in de drie jaar, planning 2021) 482.000 334.000 293.000  
begrafenisrechten (eens in de drie jaar, planning 2021) 403.000 413.000 414.000  
wmo, eigen bijdrage (zie ook onder lasten) 360.000 170.000 309.000  
grondexploitaties (zie ook onder lasten) 5.337.000 9.253.000 7.083.755 3 
verhuur 1.939.000 1.862.000 1.729.000  
treasury, financieringsfunctie (zie ook onder lasten) 1.043.000 1.124.000 631.000 1 
sociale voorzieningen werk en inkomen (zie ook onder lasten) 5.152.000 5.574.000 5.551.000  

subtotaal 28.109.000 32.448.000 29.789.000  
algemene uitkering 31.777.000 33.419.000 35.337.000  

totaal 59.886.000 65.867.000 65.125.000  
begrotingstotaal voor resultaatbestemming 59.702.000 65.626.000 65.860.000  

 
LASTEN 2018 2019 2020 opm. 
grondexploitaties (zie ook onder baten) 1.959.000 8.417.000 4.445.000 3 
subsidies 2.918.000 1.339.000 1.384.000  
wmo (zie ook onder baten) 4.966.000 4.108.000 4.978.000  
leerlingenvervoer (uitgevoerd in 2016, niet meer in roulatieschema) 192.000 192.000 194.000  
belastingen en heffingen, kwijtschelding (zie ook onder baten) 164.000 168.000 170.000  
inkopen en aanbesteden 18.500.000 19.000.000 17.579.000 4 
salarissen 10.926.000 11.676.000  11.641.000  
treasury, financieringsfunctie (zie ook onder baten) 651.000 664.000 621.000 1 
sociale voorzieningen werk en inkomen (zie ook onder baten) 7.028.000 7.328.000 6.389.000 5 
Afschrijvingen   3.675.000 6 

subtotaal 47.304.000 52.892.000 51.076.000  
bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen (inclusief jeugdhulp regionaal) 12.986.000 14.864.000 15.691.000 7 

totaal 60.290.000 67.756.000 66.767.000  
begrotingstotaal voor resultaatbestemming 60.372.000 67.824.000 66.768.000  
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Opmerkingen: 
1. Vanwege dalende rentepercentages daalt de rentelast voor de gemeente. Dalen ook de renteopbrengsten en de toe te rekenen rente. 

 
2. De heffing en inning van belastingen is per 1-1-2020 uitbesteed aan de BSGR. Hierop vindt binnen de gemeente geen verbijzonderde interne controle op plaats. 

 
3. De baten en lasten voor grondexploitaties betreft het totaal van subprogramma 2E voor resultaatbestemming. Hierin zitten naast de uitgaven en ontvangsten ook de 

balansmutaties van het onder handen werk, maar niet de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves. 
NB: De lasten van de grondexploitaties die via inkopen en aanbesteden worden uitgegeven (kosten voor bouw- en woonrijpmaken, advieskosten) worden 
meegenomen in de controle op de inkopen. 
 

4. Het bedrag is in eerdere jaren per saldo bepaald. In 2020 is op basis van de IV3-matrix eveneens eerst bepaald wat de overige categorieën zijn, vervolgens is het 
inkoop- en aanbestedingen saldo bepaald. In de VIC zal niet alleen dit saldo, maar ook geboekte facturen op grondexploitaties gecontroleerd worden. 
 

5. De daling van de lasten voor de sociale voorzieningen werk en inkomen wordt veroorzaakt door de wijziging in Wsw-geldstroom. Niet langer de woongemeente maar 
de gemeente waar een Wsw’er een dienstverband heeft, is bepalend. 
 

6. In eerdere jaren is het saldo voor afschrijvingen niet apart gepresenteerd, maar gesaldeerd onder inkopen.  
 

7. Op de bijdragen aan de gemeenschappelijke regelingen vindt geen verbijzonderde interne controle plaats. Waar nodig worden de bedragen ten behoeve van de 
jaarrekening gegevensgericht gecontroleerd. Voor wat betreft de inkoop van specialistische jeugdhulp via Holland Rijnland wordt verwezen naar paragraaf 5.5. 
Het totaalbedrag van de bijdragen aan de gemeenschappelijke regelingen voor 2020 ad € 15.691.000 is opgebouwd als volgt: 
 

 Servicepunt71 3.792.000 
 Werk en Inkomen 1.648.000 
 Holland Rijnland (incl. RIF) 1.021.000 
 Holland Rijnland (inkoop jeugd) 5.304.000 NB: dit is exclusief pgb jeugdhulp van € 285.000 aan de SVB, met wel een verrekening in HR TWO verband 
 RDOG HM 1.440.000 
 Veiligheidsregio 1.643.000 
 BSGR 318.000 
 Omgevingsdienst WH          514.000 

  € 15.691.000 
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Bijlage C Beslisboom voor het aantal te controleren posten bij een gegevensgerichte dan wel systeemgerichte deelwaarneming 
 

 
 
 

Hoe vaak vindt de control plaats? Aantal keer werking vaststellen  Hoe vaak vindt transactie plaats? Aantal te controleren items 
Eenmaal per jaar 1  Eenmaal per jaar 1 
Per maand of kwartaal 2  Per maand of kwartaal 3 
Per week 5  Per week 15 
Per dag, meerdere keren per dag 25  Per dag, meerdere keren per dag 30 

 
 NB: dit betreft een richtlijn, de te controleren aantallen kunnen afhankelijk van de omstandigheden, zoals ingeschat risico en/of aangetroffen fouten, afwijken. 
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