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Geachte leden van de Raad, 

Op 29 november jl. heeft het Dagelijks Bestuur van Servicepunt71 de managementletter 
besproken die door Ernst & Young aan Servicepunt71 is uitgebracht. Op verzoek van enkele 
raadsleden wordt deze managementletter u ter informatie aangeboden. 

De managementletter is kritisch van aard, zowel ten aanzien van de inrichting en uitvoering 
van de verbijzonderde interne controle als ten aanzien van de kwaliteit van de getoetste 
processen. Tegelijkertijd wordt door Ernst & Young daarbij aangegeven dat de aanbevelingen 
in de managementletter passend zijn in de opbouwfase waarin de organisatie zich op dit 
moment bevindt. 

Servicepunt71 heeft de aanbevelingen uit de managementletter vertaald naar actiepunten en 
deze opgenomen in een actieplan, inclusief prioritering. Ook dit actieplan wordt u ter 
informatie aangeboden. Samen met Servicepunt71 houden wij de voortgang in de realisatie 
van de actiepunten in de gaten. Zeker daar waar de actiepunten van invloed zijn op de 
gemeente Leiderdorp. 

De managementletter zoals die aan Servicepunt71 is uitgebracht, is door de accountant van 
de gemeente Leiderdorp betrokken in de interim-controle die zij in november bij Leiderdorp 
heeft uitgevoerd. In haar managementletter aan Leiderdorp zal de accountant ons hierover 
rapporteren. Deze managementletter verwachten wij medio december te ontvangen. 

Wij stellen u voor de managementletter met betrekking tot Servicepunt71, zoals u die nu heeft 
ontvangen, te bezien in relatie tot de managementletter zoals wij die voor Leiderdorp nog 
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moeten ontvangen. Conform het normenkader voor de accountantscontrole sturen wij u deze 
managementletter, gericht aan het college, ook altijd ter informatie toe. 

Hoogachtend, lacnie 
5 mees burgemeester en wethouder 

L. A.H. Schouten 
secretaris 


