
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Managementletter 
interim-controle 2012 
Rapportage aan het Bestuur van Servicepunt71 



 

Managementletter interim-controle 2012 

Inhoudsopgave 

1 Controleaanpak 1 

2 Inrichting beheersorganisatie 1 

3 Team AO/IC 2 

4 Samenwerking met accountants 3 

5 Bevindingen verbijzonderde interne controle 3 
5.1 Opzet van de afdeling 3 
5.2 Inrichting van de verbijzonderde interne controle 3 
5.3 Uitvoering van de verbijzonderde interne controle 5 
5.4 Conclusie 7 

6 Bevindingen interim-controle 8 
6.1 Inleiding 8 
6.2 Financieel beheer 8 
6.3 Inkopen en aanbestedingen 11 
6.4 Betalingen 12 
6.5 Personeel 13 
6.6 Conclusie 15 

7 Procuratieregeling 15 
7.1 Inleiding 15 
7.2 Application controls proces betalingen 16 
7.3 Handmatige controls 16 

8 Conversie financiële administratie 17 

9 Geautomatiseerde gegevensverwerking 17 
9.1 Bevindingen op hoofdlijnen 17 
9.2 Onduidelijkheid op de koppelvlakken 18 
9.3 Governancestructuur 18 
9.4 Formalisatie en inbedding 19 
9.5 Uniformering 19 
9.6 Werkplek 71 20 
9.7 Detailbevindingen 20 
9.8 Logische toegangsbeveiliging 21 
9.9 Wijzigingenbeheer 21 
9.10 Back-up & recovery 22 
 



 
 Ernst & Young Accountants LLP 

Wassenaarseweg 80 
2596 CZ  Den Haag 
Postbus 90636 
2509 LP  Den Haag  
Tel.: +31 (0) 88 - 407 1000 
Fax: +31 (0) 88 - 407 4187 
www.ey.nl  

 

 

Ernst & Young Accountants LLP is een limited liability partnership opgericht naar het recht van Engeland en Wales en geregistreerd bij Companies 
House onder registratienummer OC335594. In relatie tot Ernst & Young Accountants LLP wordt de term partner gebruikt voor een (vertegenwoordiger 
van een) vennoot van Ernst & Young Accountants LLP. Ernst & Young Accountants LLP is statutair gevestigd te Lambeth Palace Road 1, London SE1 
7EU, Verenigd Koninkrijk, heeft haar hoofdvestiging aan Boompjes 258, 3011 XZ Rotterdam, Nederland en is geregistreerd bij de Kamer van 
Koophandel Rotterdam onder nummer 24432944. Op onze werkzaamheden zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin een beperking van de 
aansprakelijkheid is opgenomen.  

 
 
VERTROUWELIJK 
Het Bestuur van Servicepunt71 
T.a.v. de heer E. Ossel 
Postbus 171 
2300 AD  LEIDEN 

Den Haag, 23 oktober 2012  60964801/ST/mdb/8ZCHUA 

Betreft: managementletter 2012 

Geacht bestuur, 
 
In het kader van de aan ons verstrekte opdracht tot controle van de jaarrekening van het Servicepunt71 
en de opdracht tot het uitbrengen van een assurance-rapport bij de beheersactiviteiten ten behoeve van 
de vier deelnemende gemeenten brengen wij u hiermee verslag uit over onze bevindingen betreffende 
onze interim-controle 2011, gericht op de processen die wij toetsen in het kader van de controle van de 
jaarrekening en ten behoeve van de deelnemende gemeenten. Het concept van deze rapportage hebben 
wij afgestemd met de heren Kraan, Zoet en Ossel. 
 
Bij onze interim-controle hebben wij mede gebruik gemaakt van de administratieve organisatie en het 
daarvan deeluitmakende systeem van interne controle van het Servicepunt71. In dit verband hebben wij 
de opzet, het bestaan en de werking 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 rapportage 
opgenomen bevindingen kunnen dan ook niet als limitatief worden beschouwd. De aanbevelingen die wij 
doen in deze rapportage zijn passend in de opbouwfase waarin de organisatie zich op dit moment 
bevindt. De bevindingen in de deze managementletter zijn vooral toegespitst op de 
bedrijfsvoeringprocessen die Servicepunt71 uitvoert ten behoeve van haar eigen organisatie en die van 
de deelnemende gemeenten. 
 
Wij hopen u door middel van deze rapportage adequaat te hebben geïnformeerd omtrent de relevante 
aandachtspunten voor de jaarrekening 2012. Mocht u nog vragen en of opmerkingen hebben dan horen 
wij deze graag. 
 
Hoogachtend, 
Ernst & Young Accountants LLP 
 
 
w.g. S.T.M. Tetteroo RA w.g. drs. M.E. Westerhout-van Kimmenade RA MGA 
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1 Controleaanpak 
Onze controle is verricht in overeenstemming met Nederlands recht. Onze controleaanpak is onder 
andere gericht op het in kaart brengen van de voor de jaarrekening van belang zijnde risico’s. Tijdens 
onze interim-controle worden de significante processen op opzet, bestaan en werking getoetst. 
 
De planning en uitvoering van onze controle en de daaraan gerelateerde advieswerkzaamheden zijn met 
name gericht op: 
– Het geven van feedback aan het bestuur over onze bevindingen inzake de interne beheersing van 

de bedrijfsprocessen voor het Servicepunt71 en de deelnemende gemeenten. 
– Afgeven van een assurance-rapport bij de bedrijfsvoeringprocessen ten behoeve van de 

deelnemende gemeenten. 
– Beoordeling van het jaarverslag van het Servicepunt71. 
– Controle van de jaarrekening van het Servicepunt71. 
– Het afgeven van een controleverklaring bij de jaarrekening van het Servicepunt71. 
 
In deze brief geven wij invulling aan het eerstgenoemde onderwerp. 
 
Het bestuur van Servicepunt71 heeft ons verzocht extra aandacht te besteden aan de 
beheersmaatregelen rondom de procuratieregeling (het proces betalingen). In deze managementletter 
gaan wij daar in hoofdstuk 7 nader op in. 

2 Inrichting beheersorganisatie 
Het Servicepunt71 is een in 2011 nieuw opgerichte gemeenschappelijke regeling van de gemeente 
Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude. In 2011 bestond de organisatie met name uit een 
projectorganisatie die zich bezig heeft gehouden met de inrichting van het Servicepunt71, opdat deze in 
2012 van start kon gaan met de activiteiten voor de deelnemende partijen en overige cliënten. 
 
Wij realiseren ons dat het Servicepunt71 in 2011 en 2012 nader vorm krijgt na overdracht van taken 
vanuit de gemeenten. In onze controle hebben wij ons gericht op het heden, maar daarbij voor onze 
beoordeling wel de meetlat gehanteerd van een adequaat in te richten organisatie. Onze bevindingen 
dienen van uit dat uitgangspunt in ogenschouw te worden genomen. Daarmee geven wij het 
Servicepunt71 het advies om op basis van alle bevindingen prioriteiten te stellen en deze waar nodig 
met de gemeenten af te stemmen. Het helder uitwerken van en houden aan wederzijdse 
verantwoordelijkheden in de keten van de processen kent daarmee wat ons betreft de hoogste korte 
termijn prioriteit. 
 
De basis voor deze inrichting is te herleiden naar het bedrijfsplan Servicepunt71. Voor de 
dienstverlening ten behoeve van de deelnemende gemeenten is een Dienstverleningsovereenkomst 
opgesteld. Deze is definitief geworden d.d. 29 juni 2012. Als bijlage bij de dienstverlenings-
overeenkomst is de product-dienstencatalogus opgenomen, waarin meer in detail is uitgewerkt welke 
diensten Servicepunt71 uitvoert ten behoeve van de deelnemende gemeenten. Op korte termijn geldt 
als basis de dienstverlening die de gemeenten in 2011 gewend waren. De doelstelling op langere 
termijn is om Servicepunt71 om te vormen tot een dienstverlenende organisatie die het aanbod afstemt 
op de behoefte. 
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De verantwoordelijkheid voor de inrichting van de administratieve organisatie en het uitwerken van een 
risicoanalyse voor belangrijke processen ligt bij de organisatie van Servicepunt71. Een belangrijk 
aandachtspunt hierbij is de scheidslijn/afgrenzing in de keten van processen bij de deelnemende 
gemeenten en het Servicepunt71. Bij onze werkzaamheden hebben wij gemerkt dat deze scheidslijn niet 
bij alle processen al scherp genoeg is gedefinieerd, als gevolg waarvan niet te realiseren verwachtingen 
ontstaan tussen Servicepunt71 en de deelnemende gemeenten. De gemeenten hebben hierin een 
eigenstandige verantwoordelijkheid. Om de verwachtingen te managen en definitie van processen zo 
scherp mogelijk te maken en te houden is sprake van periodiek overleg tussen Servicepunt71 en de 
deelnemende gemeenten, op diverse niveaus. Op bestuurlijk (strategisch) niveau wordt er gesproken 
over de bredere kaders waarbinnen het Servicepunt71 opereert en welke voorwaarden daarbij op 
hoofdlijnen gelden. Op directieniveau (tactisch) vindt er overleg plaats tussen de directeur van 
Servicepunt71 en de directeuren bedrijfsvoering van de deelnemende gemeenten over de omvang en 
de kwaliteit van de dienstverlening. En op organisatieniveau (operationeel) vindt overleg plaats in 
verbindingsteams tussen controllers en op het niveau van financiën. Wij adviseren de uitkomsten van 
deze overleggen duidelijk te vertalen naar werkinstructies voor de medewerkers van het Servicepunt71, 
zodat in de dagelijkse praktijk conform de gemaakte afspraken en de overeengekomen 
verantwoordelijkheden wordt gewerkt. 

3 Team AO/IC 
Binnen de service-eenheid Financiën van het Servicepunt71is onder andere het team AO/IC 
verantwoordelijk voor de advisering over de inrichting van de AO/IB. De controller van het 
Servicepunt71 heeft een toetsende functie ten aanzien van opzet, bestaan en werking van de 
administratieve organisatie van het servicepunt. Daarnaast heeft de controller een adviserende rol ten 
aanzien van de organisatie. 
 
De werkzaamheden in het kader van de verbijzonderde interne controle worden uitgevoerd door het 
team AO/IC, welke dit niet alleen doet voor de processen van het Servicepunt71, maar ook voor de 
processen van deelnemende partijen. Controleplannen zijn ontwikkeld voor de processen waarbij het 
Servicepunt71 verantwoordelijk is voor de uitvoering van de activiteiten namens de deelnemende 
gemeenten. De deelnemende gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor het opstellen van de overige 
controleplannen. 
 
Het team AO/IC is ontstaan vanuit de deelnemende gemeenten en heeft in 2012 te maken met 
personele onderbezetting en inzet van een aantal externe medewerkers. Als gevolg hiervan hebben de 
werkzaamheden onder hoge druk plaatsgevonden en beschikken de betrokken medewerkers niet in alle 
gevallen over de juiste competenties om deze werkzaamheden goed uit te voeren. Hierdoor heeft niet 
altijd in voldoende mate (tijdige) kwaliteitsbewaking kunnen plaatsvinden. Dit blijkt ook uit onze 
bevindingen in het volgende hoofdstuk, die laten zien dat met name in de uitvoering van de 
werkzaamheden nog flinke stappen moeten worden gezet. De organisatie van Servicepunt71 onderkent 
dit punt en neemt hierop passende maatregelen. 
 
In het hoofdstuk 5 gaan wij nader in op de activiteiten van het team AO/IC. 
 
In deze managementletter gaan wij in detail in op onze bevindingen met betrekking tot onze 
werkzaamheden ten aanzien van de review van de verbijzonderde interne controle. De aanbevelingen 
die wij doen zijn passend in de opbouwfase waarin de organisatie zich op dit moment bevindt. 
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4 Samenwerking met accountants 
Ten behoeve van de deelnemende gemeenten verstrekken wij assurance over de processen die het 
Servicepunt71 uitvoert ten behoeve van deze deelnemende gemeenten. De accountants van deze 
gemeenten kunnen hiervan gebruik maken. Aan deze samenwerking zijn regels verbonden vanuit de 
beroepsgroep van accountants, het NBA, welke regels zijn vastgelegd in de NV COS 600. In dit verband 
voeren wij, samen met uw organisatie en de deelnemende gemeenten, overleg met de betrokken 
accountants. In deze overleggen hebben wij de reikwijdte van onze werkzaamheden afgestemd met de 
betrokken accountants. Tevens worden afspraken gemaakt over de wijze waarop de accountants 
gebruik kunnen maken van onze werkzaamheden, waaronder review van onze dossiers. 

5 Bevindingen verbijzonderde interne controle 
Overeenkomstig de afspraken met uw organisatie maken wij gebruik van de werkzaamheden van het 
team AO/IC, welk team verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de verbijzonderde interne controle. 
In dit hoofdstuk gaan wij in op onze bevindingen ten aanzien van de opzet en uitvoering van deze 
verbijzonderde interne controle (VIC). Daarbij ligt de focus op de bedrijfvoeringprocessen die 
Servicepunt71 uitvoert ten behoeve van de eigen organisatie en die van de deelnemende gemeenten. 

5.1 Opzet van de afdeling 
De verbijzonderde interne controle is belegd bij het team AO/IC als onderdeel van de Service-eenheid 
Financiën. Het team AO/IC wordt aangestuurd door een coördinator en heeft circa vijf medewerkers in 
dienst. Deze medewerkers zijn onafhankelijk van de te toetsen processen. De controller heeft een 
toezichtfunctie ten aanzien van de kwaliteit van de werkzaamheden die worden verricht. Het team heeft 
een functionele relatie met de manager van de Service-eenheid Financiën. 

5.2 Inrichting van de verbijzonderde interne controle 
De basis is vastgelegd in het algemeen controleplan 2012 van Servicepunt71. Dit controleplan is 
opgesteld door de controller en gaat in op de relevante kaders, de inrichting en uitvoering van de 
verbijzonderde interne controle, de normenkaders op hoofdlijnen en de te toetsen processen. Hierbij 
wordt onderscheid gemaakt in de controle ten behoeve van het Servicepunt71 zelf en de activiteiten 
voor de deelnemende partijen. Dit onderscheid is overigens beperkt. Het algemeen controleplan vormt 
een goed uitgangspunt voor de uit te voeren werkzaamheden in het kader van de verbijzonderde 
interne controle ten behoeve van het Servicepunt71 en de deelnemende gemeenten. 
 
In het algemeen controleplan zijn de volgende te toetsen processen onderkend: 
– Financieel beheer. 
– Inkoop en aanbesteding. 
– Betalingen. 
– Personele kosten. 
 
Door het team AO/IC is per proces een controleplan en werkprogramma opgesteld per proces. De 
controleplannen zijn aan ons beschikbaar gesteld in de zomermaanden, gelijktijdig met het aanvang van 
de werkzaamheden door het team AO/IC. 
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Wij hebben deze plannen beoordeeld en hebben daar in hoofdlijnen de volgende opmerkingen bij 
gemaakt: 
– De plannen bevatten niet in alle gevallen het volledige aantal subprocessen, bijvoorbeeld beheer 

van de financiële administratie binnen het controleplan financieel beheer. Sowieso is de 
afbakening van processen (waar begint en eindigt de verantwoordelijkheid van Servicepunt71) 
een aandachtspunt. Dit wordt in 2012 nader afgestemd met de deelnemende gemeenten, zodat 
met ingang van 2013 de plannen het volledige aantal subprocessen bevatten. 

– De opgenomen normenkaders zijn gebaseerd op de gemeente Leiden en (nog) niet geheel 
specifiek ingevuld voor de andere deelnemende gemeenten. Dit is inmiddels wel opgevraagd en 
voor een deel ook reeds verwerkt in de tweede versie van de controleplannen, zoals die zijn 
verstrekt aan de deelnemende gemeenten. 

– De risicoanalyses geven niet altijd een compleet beeld van de aanwezige risico’s en afstemming 
van de risico’s met de proceseigenaren blijkt niet uit het dossier. Bijvoorbeeld risico’s ten aanzien 
van de overgang naar Servicepunt71 zijn niet onderkend. Deze risico’s zijn overigens wel 
gesignaleerd als aandachtspunt in het ICP en worden in de uitvoering van de VIC van het tweede 
half jaar meegenomen. 

– De beschreven beheersmaatregelen zijn nog niet in alle gevallen al voldoende concreet en geen 
onderscheid is gemaakt in te toetsen beheersmaatregelen en overige beheersmaatregelen. 
Tevens is niet altijd duidelijk welke functionarissen betrokken zijn bij welke beheersmaatregel. 

– Bij het onderkennen van beheersmaatregelen is nog niet in alle gevallen rekening gehouden met 
geautomatiseerde beheersmaatregelen (application controls). 

– De initiële cijferanalyses zijn door de huidige opzet te weinig richtinggevend voor de controle. In 
volgende versies moeten de meest relevante indicatoren worden benoemd en gekwantificeerd. 

– In de controleplannen zijn de bevindingen van vorig jaar opgenomen, zoals deze van toepassing 
waren voor de gemeente Leiden. Bevindingen uit de andere deelnemende gemeenten zijn (nog) 
niet in kaart gebracht. 

– De risico-inschatting Hoog, Midden, Laag heeft nog een onvoldoende duidelijke relatie met de te 
testen beheersmaatregelen. 

– De controleplannen en werkprogramma’s zijn binnen het team AO/IC niet altijd zichtbaar 
getoetst, het gehanteerde format voorziet hierin overigens wel. Tevens zijn niet alle 
werkprogramma zichtbaar geparafeerd door de uitvoerende medewerker voor de afwerking van 
werkstappen. 

– De dossiers zijn binnen het team AO/IC niet altijd zichtbaar getoetst (voor review). De controller 
heeft wel een deel van de dossiers beoordeeld en voorzien van commentaar. 

– Individuele dossierstukken worden niet altijd door de opsteller en reviewer zichtbaar geparafeerd, 
hierdoor is onvoldoende duidelijk wie de werkzaamheden heeft uitgevoerd en wie de review 
daarbij heeft uitgevoerd. 

 
Op basis van bovenstaande constateringen merken wij op dat de controleplannen verbetering en soms 
ook aanvulling behoeven. Wij hebben onze bevindingen besproken met de controller, de manager van 
de service eenheid financiën en vertegenwoordigers van het team AO/IC. Onze bevindingen worden 
onderkend en worden meegenomen in de verdere ontwikkeling van de controleplannen. 
 
Wij benadrukken hierbij wel het belang van een goede afbakening van de processen en het identificeren 
van het juiste en volledige normenkader per gemeente. De afbakening en het normenkader dient in 
onze visie afgestemd te worden met iedere gemeente. 
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Daarnaast benadrukken wij het belang van een tijdige, volledige en kwalitatief adequate review op de 
dossiers, in veel gevallen is die nu niet zichtbaar. Dit is een belangrijk aandachtspunt om vanuit de eigen 
interne beheersing terug te kunnen naar de constateringen om verbeteracties daarop te kunnen 
invoeren. Voorts is dit relevant om de werkzaamheden van de externe accountant zo efficiënt mogelijk 
te maken. Wij dringen erop aan dat de huidige dossiers op deze punten nogmaals kritisch worden 
bekeken en waar nodig aangevuld. 

5.3 Uitvoering van de verbijzonderde interne controle 
Wij hebben voor onze werkzaamheden gebruik gemaakt van de werkzaamheden van het team AO/IC. 
Daarbij hebben wij zowel bevindingen ten aanzien van de uitgevoerde werkzaamheden als over de 
processen zelf. Onze bevindingen over de processen komen in hoofdstuk 6 aan de orde. In deze 
paragraaf gaan wij vooral in op onze bevindingen ten aanzien van de door team AO/IC uitgevoerde 
werkzaamheden en samengestelde dossiers. Onze bevindingen zijn niet limitatief. 

Financieel beheer 
– Het controleplan financieel beheer bevat nog niet alle logischerwijs te verwachten subprocessen. 

In het aangepaste controleplan zijn de subprocessen begrotingswijzigingen en beheer financiële 
administratie toegevoegd, maar nog niet nader uitgewerkt. Wij hebben afgesproken dat dit in de 
tweede helft van 2012 voor het proces beheer financiële administratie nader wordt uitgewerkt. 

– In het controleplan wordt niet ingegaan op de overgang en conversie naar de omgeving van 
Servicepunt71, terwijl dit wel een risico vormt. Inmiddels is dit in een afzonderlijk proces 
vormgegeven, maar nog niet specifiek in de toetsing opgenomen. 

– In het memo van bevindingen wordt geconcludeerd dat, met uitzondering van het subproces 
debiteurenbeheer, gesteund kan worden op de AO/IB. Deze conclusie is ons inziens niet juist. 
Bijvoorbeeld bij het onderdeel relatiebeheer zijn meerdere bevindingen ten aanzien van foutieve 
invoer van mutaties. Ook bij het verwerken van memoriaalboekingen constateren wij dat er 
onvoldoende (zichtbare) functiescheiding is. 

– In het subproces debiteuren worden werkzaamheden verricht door team AO/IC vanaf het moment 
van opboeken van vorderingen, gericht op het proces van innen van vorderingen. Het aspect 
juiste en volledige opboeking van vorderingen krijgt echter geen aandacht, terwijl dat wel als 
risico is opgenomen in het interne controleplan. 

– In de VIC is voor de controle op kredieten de gemeente Zoeterwoude uitgesloten, deze gemeente 
voert hier zelfstandig controlewerkzaamheden voor uit. 

 
Wij benadrukken het belang om reeds in 2012 aandacht te besteden aan het subproces beheer 
financiële administratie. Deze is essentieel voor de accountantscontrole bij de gemeenten. Voor het 
subproces begrotingswijzigingen adviseren wij u de controle hiervan te laten uitvoeren bij de 
gemeenten. Gelet op onze bevinding over de conclusie van het team AO/IC kunnen wij op dit moment 
nog niet volledig steunen op de werkzaamheden van het team AO/IC. Wij dringen erop aan dat het 
dossier kritisch wordt beoordeeld door een tweede reviewer, waarna de conclusies opnieuw worden 
getrokken alsmede de gevolgen voor de controleaanpak. 

Inkopen en aanbesteden 
– De werkzaamheden over het eerste halfjaar is voor het proces inkopen alleen uitgevoerd voor de 

gemeente Leiden en Servicepunt71. De andere deelnemende gemeenten zijn hierin nog niet 
betrokken. Dit zal plaatsvinden bij de werkzaamheden in het tweede half jaar. 

– De controle rondom inkopen en aanbesteden hebben zich niet gericht op de volledigheid van de 
(Europese) aanbestedingen. 
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– De normenkaders per deelnemende gemeente zijn nog niet opgenomen in het controleplan. 
Aanvulling zal nog dit jaar plaatsvinden. 

– De deelnemende gemeenten gaan zich confirmeren aan het inkoop- en aanbestedingsbeleid van 
Servicepunt71. Wij hebben nog niet voor iedere gemeente de bevestiging hiervan gezien door 
bijvoorbeeld een vaststellingsbesluit van het inkoop- en aanbestedingsbeleid alsmede een 
intrekkingbesluit van het vorige beleid. 

– Inkoopfacturen worden via een digitale workflow verwerkt. Dat betekent dat voor autorisatie van 
inkoopfacturen wordt gesteund op deze geautomatiseerde omgeving en in het bijzonder het 
beheer van het stambestand autorisaties. Dit is geen onderdeel van de huidige aanpak, waardoor 
het risico op onjuiste autorisatie theoretisch nog niet is afgedekt. 

– In het memo van bevindingen wordt geconcludeerd dat kan worden gesteund op de AO/IB, maar 
dat de volledigheid van de verplichtingen wel ter discussie staat. Tevens worden enkele 
aanbevelingen gedaan.  Naar onze mening is de vertaling van de bevindingen naar de uiteindelijke 
conclusie niet duidelijk en kunnen wij op basis van de uitgevoerde werkzaamheden en de 
bevindingen niet tot dezelfde conclusie komen als het team AO/IC. Wij merken verder op dat het 
memo van bevindingen niet (zichtbaar) intern is getoetst. 

– Het dossier bevat geen gespreksverslagen van interviews met belangrijke sleutelfunctionarissen. 
Hierdoor is niet inzichtelijk op welke wijze de opzet van de processen is besproken. 

– De uitgevoerde lijncontrole is niet gedocumenteerd door alle documenten die zijn gebruikt in het 
dossier op te nemen en de controlemaatregelen zichtbaar te maken. 

 
De werkzaamheden van team AO/IC ten aanzien van het proces inkopen behoeft op onderdelen 
aanvullende aandacht, gelet op bovenstaande bevindingen. Met name vragen wij aandacht voor het 
verleggen van de controle van de juistheid van de autorisaties van facturen naar de juistheid van de 
registratie van de autorisaties in de workflow. Tevens dient daarbij aandacht uit te gaan naar de IT 
general controls die daarmee samenhangen. In hoofdstuk 5 van deze rapportage komen wij daar nader 
op terug. 

Betalingen 
– De risicoanalyse richt zich vooral op batchbetalingen, er wordt derhalve niet ingegaan op andere 

vormen van betalingen, zoals ten aanzien van handmatige betalingen, personele betalingen en 
subsidiebetalingen. Bij de uitvoering van de werkzaamheden zijn overigens wel deze andere 
vormen van betalingen meegenomen. 

– Het verhoogde risico op foutieve betalingen in de beginperiode van Servicepunt71 is niet 
onderkend in het controleplan. Dit verhoogde risico hangt samen met de overgang van de 
betalingen naar Servicepunt71, in die periode hebben veel handmatige betalingen 
plaatsgevonden. Bij de werkzaamheden in het tweede halfjaar krijgt dit de aandacht van de VIC. 

– Bij de uitgevoerde werkzaamheden blijkt onvoldoende dat zichtbaar is getoetst op 
beheersmaatregelen. Als voorbeeld noemen wij de beheersmaatregel ‘‘hash total’‘, deze is door 
het team AO/IC niet zichtbaar getoetst en het hashtotal blijkt tevens niet uit de stukken die wij in 
het dossier hebben aangetroffen. Bij onze review over het tweede halfjaar besteden wij hieraan 
opnieuw aandacht.   

– Bij de salarisbetalingen is alleen aandacht besteed aan de aansluiting tussen de betaalspecificatie 
uit de salarisadministratie en een willekeurige salarisstrook. De feitelijke betaling en aansluiting 
daarvan met Beaufort ontbreekt in het geheel. 
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– De werkzaamheden hebben zich tot nu toe vooral gericht op betalingen via de BNG. De andere 
banken zijn nog niet betrokken in de werkzaamheden. Wij hebben vernomen dat de andere 
bankrekeningen alleen worden gebruikt voor ontvangsten. Wij benadrukken het belang om dit per 
bankrekening te analyseren en te documenteren in het VIC dossier. 

– Het dossier bevat geen gespreksverslagen van interviews met belangrijke sleutelfunctionarissen. 
Hierdoor is niet inzichtelijk op welke de opzet van de processen is besproken. Tevens is in het 
dossier niet de meest recente AO/IC beschrijving opgenomen. 

 
De werkzaamheden van team AO/IC in het kader van betalingen zijn voor ons onvoldoende zichtbaar 
uitgevoerd, waardoor wij niet voor alle werkzaamheden objectief kunnen vaststellen dat deze adequaat 
zijn uitgevoerd. Wij hebben deze bevinding besproken met het team AO/IC en onderkend wordt dat de 
vastleggingen verbetering behoeven. Bij de werkzaamheden in het tweede halfjaar besteden wij, in 
overleg met team AO/IC, opnieuw aandacht aan de uitgevoerde werkzaamheden over het eerste 
halfjaar. 

Personeel 
– In het controleplan is zoals eerder beschreven niet het volledige normenkader per gemeente 

opgenomen. In het dossier is echter wel een overzicht opgenomen van de (secundaire) 
arbeidsvoorwaarden per gemeente op basis waarvan de controlewerkzaamheden zijn uitgevoerd. 
Wij hebben echter niet de juistheid en volledigheid van dit overzicht kunnen toetsen als gevolg 
van het ontbreken van de normen in het dossier. 

– Er is geen gespreksverslag in het dossier opgenomen ter zake interviews met 
sleutelfunctionarissen. 

 
De uitvoering van het controleplan personeel biedt vooralsnog voldoende aanknopingspunten voor ons 
om gebruik van te kunnen maken voor onze controle, waarbij wij rekening houden met de nog geplande 
werkzaamheden voor het tweede halfjaar. 

5.4 Conclusie 
Het uitvoeren van verbijzonderde interne controlewerkzaamheden is een activiteit die is belegd bij team 
AO/IC en is ontstaan vanuit een aantal deelnemende gemeenten. Er zijn dan ook meerdere 
opdrachtgevers. Vanuit het Servicepunt71 wordt zekerheid gevraagd over de opzet en werking van de 
AO/IB voor het Servicepunt71 zelf en ten behoeve van de deelnemende gemeenten. Daarnaast verricht 
het team werkzaamheden in opdracht van de deelnemende gemeenten. Door de meerdere 
opdrachtgevers zijn de werkzaamheden van het team zeer divers en te verdelen over nagenoeg alle 
processen die binnen een gemeente aan de orde zijn. Dit vraagt veel van de competenties van de 
betrokken medewerkers. De organisatie van Servicepunt71 onderkent dit en neemt passende 
maatregelen. 
 
Op basis van onze werkzaamheden tot nu toe concluderen wij dat op een aantal onderdelen duidelijk 
verbetering nodig is in de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden en met name de documentatie 
van de werkzaamheden en de zichtbaarheid van de interne toetsing. Dit wordt onderkend door het team 
AO/IC en bij onze review in het tweede halfjaar besteden wij aandacht aan de opvolging die door het 
team AO/IC is gegeven aan onze opmerkingen in dit hoofdstuk. 
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6 Bevindingen interim-controle 
6.1 Inleiding 
Onze controleaanpak is gericht op voor de jaarrekening significante processen van het Servicepunt71, 
waarbij wij de opzet, het bestaan en de werking hebben beoordeeld. Hierbij maken wij gebruik van de 
werkzaamheden van de afdeling verbijzonderde interne controle binnen Servicepunt71. 
 
Onze beoordeling van de interne beheersingsmaatregelen behoeft niet alle materiële leemtes in die 
beheersingsmaatregelen aan het licht te hebben gebracht. Onder een materiële leemte wordt in dit 
verband verstaan: een situatie waarin de opzet of de werking van een of meer specifieke interne 
beheersingsmaatregelen niet bijdraagt aan het bewerkstelligen van een relatief laag risico dat zich 
fouten of gevallen van fraude hebben voorgedaan die van materieel belang zijn voor de jaarrekening of 
dat deze niet tijdig zijn ontdekt. 
 
Bij onze werkzaamheden hebben wij ons gericht op de processen zoals beschreven in hoofdstuk 3.2 van 
deze rapportage. In de hierna volgende paragrafen gaan wij nader in op onze bevindingen bij deze 
processen. Wij geven daarbij het risico voor de jaarrekeningcontrole aan. Hierbij geven wij een 
prioriteitstelling aan waarbij we gebruik maken van de aanduidingen hoog (H), gemiddeld (M) en laag 
(L). 

6.2 Financieel beheer 
Bevinding Advies Risico inschatting 
Relatiebeheer 
De beschreven functiescheiding bij 
aanmaken/wijzigen crediteuren 
stamgegevens door twee gescheiden 
medewerkers kan doorbroken worden 
door gebruik te maken van de optie 
‘‘bewerken toevoegen speciaal’‘. Het 
systeem dwingt bij deze optie niet af dat 
dit gebeurd door twee personen. Het 
risico bestaat dat er ongeautoriseerde 
wijzigingen plaatsvinden in de 
crediteuren stamgegevens. 
 
Wij hebben van uw organisatie begrepen 
dat de mogelijkheden ten aanzien van de 
optie ‘‘bewerken toevoegen speciaal’‘ in 
het systeem gedurende 2012 beperkt 
zijn, door deze functionaliteit voor alle 
gebruikers uit te zetten. 

Wij dringen erop aan dat aanvullende 
controle verricht worden op de 
juistheid van de mutaties die via deze 
optie zijn verwerkt in het eerste 
halfjaar 2012, door middel van een 
query van wijzigingen in combinatie 
met deze optie. Tevens dringen wij 
erop aan dat onderzoek plaatsvindt 
naar eventuele andere soortelijke 
opties in Decade. 
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Bevinding Advies Risico inschatting 
Bij de vaststelling dat relaties niet door 
een en dezelfde functionaris zijn 
aangemaakt, gewijzigd en/of verwerkt, 
wordt enkel gecontroleerd op het feit dat 
er twee verschillende functionarissen zijn 
voor enerzijds aanvraag en anderzijds 
verwerking. 
 

Bij de controle ten aanzien van de 
vaststelling van functiescheiding bij 
wijzigingen van crediteuren 
stamgegevens, dient door de 
verbijzonderde interne controle 
tevens vastgesteld te worden aan de 
hand van de autorisatietabel uit 
Decade, dat de functionaris die de 
wijziging doorvoert, daartoe ook 
bevoegd is. 

 
 
 

 

Bij de verbijzonderde interne controle zijn 
fouten geconstateerd bij de invoer en/of 
wijziging van relaties. De fouten zijn niet 
door de interne controle in het proces 
geconstateerd. Tevens is geconstateerd 
dat niet in alle gevallen de juiste 
documentatie aanwezig was om de invoer 
te onderbouwen. 

Wij adviseren met de betrokken 
medewerkers het mutatieproces te 
evalueren en het belang van een 
zichtbare audittrail en een adequate 
toetsing op de invoer te 
benadrukken. 
 
Met het team AO/IC bespreken wij de 
gevolgen voor de controleaanpak. 

 
 
 

 

Debiteurenbeheer 
In de opstartfase is het 
aanmaningenproces als onderdeel van 
het debiteurenbeheer stil komen te liggen 
en zijn voor de openstaande debiteuren 
van de deelnemende gemeenten geen 
herinneringen/aanmaningen verzonden. 
Het risico bestaat dat vorderingen op 
termijn niet inbaar zijn. 

Het proces rondom debiteurenbeheer 
dient zo spoedig mogelijk hervat te 
worden. Ten aanzien van de 
verbijzonderde interne 
controlewerkzaamheden voor het 
tweede halfjaar 2012 is een meer 
gegevensgerichte controleaanpak 
noodzakelijk gezien de vele 
achterstanden op het 
aanmaningenproces. 
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Bevinding Advies Risico inschatting 
Memorialen 
Memoriaalboekingen zijn in 12 van de 25 
gevallen niet voorzien van een 
goedkeuring door de budgethouder en 
tevens in 10 van de 25 gevallen niet 
voorzien van een deugdelijke 
onderbouwing. Het risico bestaat dat er 
ongeautoriseerde en ondeugdelijk 
onderbouwde memoriaalboekingen 
worden doorgevoerd. 

Wij adviseren u het proces rondom de 
memoriaalboekingen te evalueren en 
de interne controle op de juiste 
behandeling van 
memoriaalboekingen te intensiveren. 
Voordat een memoriaal geboekt 
wordt in de financiële administratie is 
het essentieel dat goedkeuring van 
de budgethouder en aanwezigheid 
van deugdelijke onderbouwing 
aanwezig is. 
 
Wij adviseren u te onderzoeken of het 
mogelijk is de autorisatie van een 
memoriaalboeking te laten afdwingen 
door het geautomatiseerde systeem.  
 
Ten aanzien van de verbijzonderde 
interne controlewerkzaamheden voor 
het tweede halfjaar 2012 is een meer 
gegevensgerichte controleaanpak 
noodzakelijk gezien de 
tekortkomingen ten aanzien van de 
memoriaalboekingen. 

 
 
 
 
 
 

 

Kredieten 
Uit de werkzaamheden tot nu toe komen 
geen bevindingen die vermeldenswaardig 
zijn. Wel zijn er in het kader van de VIC 
werkzaamheden nog twee openstaande 
vragen die beantwoord moeten worden. 
Bij onze werkzaamheden over het tweede 
halfjaar gaan wij de opvolging hiervan na 
en rapporteren indien nodig over de 
uitkomsten. 

Geen.  
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6.3 Inkopen en aanbestedingen 
Bevinding Advies Risico inschatting 
In 2 van de 10 gevallen is er geen 
inkoopformulier aanwezig. Daarnaast is 
in 3 van de 10 gevallen geen 
verplichtingennummer op de factuur 
vermeldt, waarbij de factuur niet retour 
gezonden wordt naar de leverancier. Het 
risico bestaat dat er facturen worden 
geaccepteerd waarvoor geen verplichting 
is aangegaan, alsmede dat de 
verplichtingen niet volledig zijn. 

Wij adviseren u de interne controle 
op de naleving van de aanwezigheid 
van verplichtingen(formulieren) te 
intensiveren. Dit is een belangrijke 
beheersmaatregel om de volledigheid 
van de naleving van de (Europese) 
aanbestedingsregels te waarborgen. 
 

 
 
 
 

 

In acht van de tien gevallen is er geen 
getekende opdrachtbon aanwezig waarbij 
in twee van deze acht gevallen ook geen 
getekend contract aanwezig is ten 
aanzien van de inkoopfactuur. Het risico 
bestaat dat er ongeautoriseerde 
verplichtingen worden aangegaan. 

Wij benadrukken het belang van 
deugdelijke onderbouwing van 
inkopen door middel van getekende 
opdrachtbonnen en/of contracten. 

 
 
 

 

Er wordt vooralsnog geen gebruik 
gemaakt van een contractenregister. Het 
risico bestaat dat er geen inzicht is ten 
aanzien van aflopende contracten, zodat 
aanbestedingen niet tijdig ingang worden 
gezet. 

Wij benadrukken het belang om een 
contractenregister in te voeren, dit 
biedt een signaalfunctie voor 
aflopende contracten zodat nieuwe 
aanbestedingen tijdig kunnen 
plaatsvinden. Wij hebben van uw 
organisatie begrepen dat momenteel 
de inrichting van een contracten-
administratie in eSize onderhanden 
is. 

 
 
 
 

 

Voor de beoordeling van de 
prestatielevering is geen deugdelijke 
informatie (prijs-/hoeveelheidsgegevens) 
vastgelegd in Decade en wordt in zeven 
van de tien gevallen geen deugdelijke 
onderbouwing bij facturen van 
leveranciers ontvangen. Het risico 
bestaat dat de prestatielevering van 
facturen niet betrouwbaar kan worden 
vastgesteld. 
 

Wij adviseren u zoveel als mogelijk te 
streven naar het vastleggen van 
prijs- en hoeveelheidsgegevens bij 
het aangaan van de verplichting 
zodat bij de factuurbeoordeling kan 
worden vastgesteld dat de 
prestatielevering juist is. Voorts 
adviseren wij bij de beoordeling van 
de facturen meer expliciet te 
documenteren op basis waarvan 
goedkeuring plaatsvindt. 
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Bevinding Advies Risico inschatting 
Servicepunt71 dient te waarborgen dat 
alle deelnemende gemeenten de nota 
“Aanbestedingsbeleid van Servicepunt71 
en de deelnemers aan de 
gemeenschappelijke regeling 
Servicepunt71” hebben vastgesteld en 
het voorgaande beleid inzake inkoop- en 
aanbesteding per gemeente is 
ingetrokken. Per heden is deze 
bevestiging nog niet van alle 
deelnemende gemeenten aanwezig. 

Om te kunnen toetsen aan de het 
juiste normenkader inzake inkoop- en 
aanbestedingsbeleid dient binnen 
Servicepunt71 gewaarborgd te 
worden dat de nota 
“Aanbestedingsbeleid van 
Servicepunt71 en de deelnemers aan 
de gemeenschappelijke regeling 
Servicepunt71” voor alle 
deelnemende gemeenten het 
normenkader is en dat voormalig 
beleid hieromtrent is ingetrokken. 
Tot aan dat moment dient nog 
getoetst te worden aan de hand van 
het voormalige beleid. 

 
 
 
 
 

 

6.4 Betalingen 
Bevinding Advies Risico inschatting 
In de opstartfase zijn een groot aantal 
handmatige betalingen verricht als 
gevolg van de inrichting van de 
administraties door Servicepunt71. 
Daarbij zijn tevens achterstanden 
ontstaan in de administratieve 
verwerking ten aanzien van de 
bankboekingen. Het risico bestaat dat er 
dubbele betalingen hebben 
plaatsgevonden. 

Wij hebben van uw organisatie 
begrepen dat achterstanden zoveel 
als mogelijk weggewerkt zijn. Wij 
benadrukken echter wel het belang 
van aanvullende gegevensgerichte 
werkzaamheden ten aanzien van het 
risico op dubbele betalingen. Wij 
hebben van uw organisatie vernomen 
dat op korte termijn repressieve 
controles worden uitgevoerd ten 
aanzien van dubbele betalingen. Bij 
onze volgende interim-controle 
beoordelen wij de uitkomsten van die 
werkzaamheden. 

 
 
 
 

 

De procuratieregeling voor de BNG is 
reeds gedurende 2011 geactualiseerd 
aan de huidige situatie binnen 
Servicepunt71, echter dient dit voor de 
andere banken nog geactualiseerd te 
worden. Het risico bestaat dat er in de 
huidige situatie personen 
autorisatierechten hebben, die feitelijk 
niet zijn gemandateerd. 

Wij benadrukken het belang van 
geactualiseerde procuratieregelingen 
ten einde te waarborgen dat alleen 
bevoegde personen zijn gerechtigd 
om betalingen te verrichten. 
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6.5 Personeel 
Bevinding Advies Risico inschatting 
Er is geen eenduidige procesbeschrijving 
aanwezig van de administratieve 
organisatie ten aanzien van de 
onderkende HRM processen. Het risico 
bestaat dat interne 
beheersingsmaatregelen die in opzet 
aanwezig en uniform dienen te zijn, niet 
als zodanig worden gehanteerd bij de 
verwerking van mutaties in de 
administraties van de deelnemende 
gemeenten. 

Wij benadrukken het belang van een 
eenduidige procesbeschrijving van de 
administratieve organisatie ten 
aanzien van de onderkende HRM 
processen en daarbij te waarborgen 
dat de in opzet geïdentificeerde 
beheersingsmaatregelen worden 
nageleefd. 

 
 
 
 

 

Door het ontbreken van een actuele 
parafenlijst, wordt er geen (zichtbare) 
controle uitgevoerd op de juistheid van 
de parafen, in combinatie met het 
mandatenregister, op relevante 
procesdocumenten. Het risico bestaat dat 
er ongeautoriseerde mutaties en 
toekenningen in de personeels- en 
salarisadministratie worden verwerkt. 

Wij adviseren u de aanwezigheid van 
een actuele parafenlijst en zichtbare 
controle op de juistheid van de 
parafen in combinatie met het 
mandatenregister zo snel mogelijk te 
waarborgen. Tevens adviseren wij u 
aanvullende werkzaamheden uit te 
voeren om de juistheid van de 
autorisaties achteraf alsnog vast te 
stellen. 

 
 
 
 

 

Door wijzigingen in het proces vindt er 
geen zichtbare controle plaats op de 
verwerking van aan- en afmeldingen bij 
het ABP en/of overige instanties. Binnen 
de nieuwe werkwijze dienen hierover nog 
nadere afspraken te worden gemaakt. 
Het risico bestaat dat aan- en 
afmeldingen niet juist, tijdig en volledig 
worden doorgevoerd. 

Wij dringen erop aan om deze 
controle zo spoedig mogelijk weer 
zichtbaar uit te voeren en daarbij een 
aanvullende controle te verrichten op 
de juistheid, tijdigheid en volledigheid 
van de doorgevoerde mutaties in 
2012 teneinde vast te stellen dat er 
geen onjuistheden hebben 
plaatsgevonden. 

 
 
 
 

 

In 1 geval is geconstateerd dat een 
uitbetaling van een personele voorziening 
door de medewerker salarisadministratie 
is ingevoerd zonder dat hiervoor het 
werkelijke bedrag is gedeclareerd door de 
medewerker met daarbij een autorisatie 
van een bevoegd functionaris (het betrof 
in dit geval een ieder kwartaal 
terugkerend bedrag). Het risico bestaat 
dat de medewerker van de 
salarisadministratie personele 
voorzieningen zonder autorisatie kan 
verwerken, waarop de medewerker geen 
aanspraak heeft of niet meer heeft. 

Wij benadrukken het belang dat 
medewerkers van de 
salarisadministratie geen personele 
vergoedingen mogen (kunnen) 
verwerken, zonder voorafgaande 
autorisatie door bevoegde 
functionarissen.  
 
Wij stemmen de gevolgen voor de 
controleaanpak nader af met het 
team AO/IC. 
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Bevinding Advies Risico inschatting 
In 3 van de 31 gevallen is er geen 
deugdelijke onderbouwing van 
declaraties aanwezig, op grond waarvan 
de juistheid en rechtmatigheid van het 
bedrag vastgesteld kan worden. Het 
risico bestaat dat declaraties niet juist en 
rechtmatig uitbetaald worden. 
Daarnaast is in 5 van de 31 gevallen een 
verouderd declaratieformulier gebruikt. 

Wij benadrukken het belang van 
deugdelijke onderbouwing van 
declaraties, teneinde de juistheid en 
rechtmatigheid hiervan te 
waarborgen alsmede te voldoen aan 
de fiscale aspecten. Dit betekent dat 
Servicepunt71 niet deugdelijke 
declaraties moet terugzenden naar 
de betreffende gemeente. 
 
Wij stemmen de gevolgen voor de 
controleaanpak nader af met het 
team AO/IC. 

 
 
 
 

 

Bij een aantal deelnemende gemeenten is 
de mogelijkheid aanwezig om declaraties 
buiten de salarisadministratie in te 
dienen. Het risico bestaat dat deze 
declaraties niet voldoen aan de normen 
van de personele voorzieningen en 
tevens niet voldoen aan de fiscale 
aspecten. 
 
Wij hebben geen zicht op de omvang van 
de declaraties buiten de 
salarisadministratie om. 
 

Wij bendrukken het belang om 
declaraties zoveel als mogelijk via de 
salarisadministratie te verwerken, 
waarbij tevens de toetsing met de 
normen en fiscale aspecten 
plaatsvindt. De mogelijkheden van 
verwerking buiten de 
salarisadministratie om, dienen 
zoveel mogelijk gemitigeerd te 
worden, dan wel dienen deze 
declaraties alsnog getoetst te worden 
door HR medewerkers alvorens tot 
uitbetaling over te gaan. 
 
Wij adviseren u om de omvang van de 
declaraties buiten de 
salarisadministratie per gemeente te 
inventariseren en hierop passende 
controlemaatregelen uit te voeren. 
Daarnaast adviseren u met de 
betrokken gemeenten afspraken te 
maken over uniformering in de 
behandeling van declaraties en deze 
in alle gevallen te laten verlopen via 
de salarisadministratie. 
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Bevinding Advies Risico inschatting 
Ten aanzien van wijzigingen in fiscale-, 
sociale verzekerings-, pensioen- en CAO-
premies vindt geen zichtbare controle 
plaats op de juistheid van de verwerking 
door RAET. 

Wij adviseren om de controle op 
wijzigingen in de premies zichtbaar te 
controleren en vast te leggen. 
Daarnaast adviseren wij om door 
middel van het opstellen van een 
rondrekening sociale lasten, waarbij 
de premieafdrachten worden 
berekend op basis van de 
premieheffinggrondslagen 
vermenigvuldigd met de van 
toepassing zijnde 
premiepercentages, om vast te 
stellen dat de berekende 
premieafdrachten overeenkomen 
met de werkelijke premieafdrachten 
volgens RAET. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Zichtbare aansluitingen tussen de 
financiële administratie en de 
salarisadministratie zijn tot op heden niet 
voor alle deelnemers opgesteld. 
Daarnaast blijkt dat er op 
tussenrekeningen ten aanzien van de 
personele lasten tot op heden geen 
afloop  van de saldi is, aangezien de 
banken nog niet zijn verwerkt. 

Wij adviseren de periodieke 
aansluitingen tussen de financiële 
administratie en de 
salarisadministratie als 
beheersmaatregel uit te voeren. 
Daarnaast adviseren wij u het beheer 
van (personele) tussenrekeningen te 
beleggen binnen de financiële 
administratie. 

 
 
 

 

6.6 Conclusie 
Mede op basis van bovenstaande bevindingen concluderen wij dat er nog veel aandachtspunten zijn ten 
aanzien van de adequate inrichting van de administratieve organisatie. Dit is inherent aan de 
opbouwfase waarin de organisatie van Servicepunt71 en de deelnemende gemeenten zich bevinden en 
het feit dat de medewerkers afkomstig zijn uit de verschillende gemeenten met ieder hun werkwijzen en 
gewoonten. Wij merken daarentegen een behoorlijk bewustzijn bij het management over het belang van 
een adequate inrichting van de administratieve organisatie. Wij adviseren u door middel van een 
stappenplan opvolging te geven aan onze adviezen in combinatie met een kritische blik ten aanzien van 
de inrichting van de administratieve organisatie, waarbij wij adviseren zo optimaal mogelijk gebruik te 
maken van de sterke punten uit de voormalige organisatieonderdelen bij de deelnemende gemeenten. 
Wij hebben van uw organisatie vernomen dat hiertoe inmiddels aan wordt gewerkt en dat er externe 
begeleiding betrokken is bij dit proces. 

7 Procuratieregeling 
7.1 Inleiding 
In de brief van 6 juni 2012 heeft het bestuur van Servicepunt71 specifieke aandacht gevraagd voor de 
toepassing van de procuratieregeling in het kader van het betalingsverkeer. In dit hoofdstuk vatten wij 
onze bevindingen samen. 
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Het proces betalingsverkeer kent geautomatiseerde controlemaatregelen en handmatige 
controlemaatregelen. De geautomatiseerde controlemaatregelen hebben onder andere betrekking op 
functiescheiding binnen Decade tussen het beheer van stambestanden, het voorbereiden van betalingen 
en het autoriseren van betalingen. Bij het autoriseren van betalingen is sprake van eerste en tweede 
handtekeningbevoegden. 

7.2 Application controls proces betalingen 
Wij hebben vastgesteld dat in Decade een groot aantal medewerkers (56) in staat was betaalruns te 
starten. Het risico bestaat dat deze medewerkers, die deze rechten uit hoofde van hun functie niet 
nodig hebben, een betaalbestand kunnen creëren wat vervolgens in de BNG betaalapplicatie wordt 
ingelezen. In dit geval wordt u zeer afhankelijk van de controle van de eerste en tweede fiatteur. 
 
Wij bevelen u aan om de autorisaties van medewerkers binnen Decade verder te beperken. Wij hebben 
inmiddels begrepen dat deze autorisaties door SP71 zijn ingeperkt. 
 
Wij hebben vastgesteld dat een groot aantal medewerkers (90) toegang heeft tot de map op het 
netwerk waarin het Decade betaalbestand ten behoeve van het inlezen in de BNG betaalapplicatie wordt 
opgeslagen. Het risico bestaat dat deze medewerkers, die deze rechten uit hoofde van hun functie niet 
nodig hebben, een betaalbestand in deze map aanpassen, alvorens het in de BNG betaalapplicatie wordt 
ingelezen. Ook in dit geval wordt u zeer afhankelijk van de controle van de eerste en tweede fiatteur. 
 
Wij bevelen u aan om de toegang van medewerkers tot de netwerkmap verder te beperken. Wij hebben 
inmiddels begrepen dat deze autorisaties door SP71 zijn ingeperkt. 
 
Ten aanzien van de functiescheiding binnen de BNG betaalapplicatie hebben wij vastgesteld dat één 
medewerker geautoriseerd is om een betaalrun uit te voeren en tevens tweede handtekening 
gemachtigde is voor het uitvoeren van betalingen binnen BNG. Het risico bestaat dat in samenspraak 
met de eerste handtekening gemachtigde een ongeautoriseerde betaalrun uitgevoerd kan worden en 
vervolgens betaald kan worden. 
 
Wij bevelen u aan om de betalingen waarbij de tweede handtekening geplaatst is door desbetreffende 
functionaris nader te onderzoeken om de juistheid en volledigheid van de betaling(en) te waarborgen. 

7.3 Handmatige controls 
Een belangrijke handmatige control is het beoordelen van de juistheid van het hashtotal, hiermee wordt 
het risico beperkt dat in de vorige paragraaf is beschreven dat een aanpassing kan plaatsvinden in de 
betaalbatch. Deze beoordeling is door het team AO/IC niet zichtbaar gedocumenteerd, wij hebben met 
het team AO/IC afgesproken dat deze controle alsnog zichtbaar wordt vastgelegd. Bij onze volgende 
interim-controle rapporteren wij over de uitkomsten. 
 
Het beheer van stambestanden inzake relaties is belangrijk om de juistheid van de betaling aan de juiste 
crediteuren te waarborgen. In paragraaf 6.2 hebben wij opgemerkt dat het team AO/IC nog aandacht 
moet besteden aan de juistheid van de autorisatiebevoegdheden in Decade. Daarnaast hebben wij 
geconstateerd dat fouten zijn geconstateerd bij de controle op wijzigingen in relaties, dit ondanks de 
aanwezige functiescheiding in Decade. 
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In onze tweede managementletter gaan wij nader in op de effectiviteit van alle twaalf genoemde 
beheersmaatregelen in de brief van 6 juni 2012. 

8 Conversie financiële administratie 
Als gevolg van de overgang van de financiële administraties van de deelnemende gemeenten naar de 
applicatie Decade binnen Servicepunt71, beoordelen wij de juistheid en volledigheid van de conversie. 
De conversies zijn uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van Servicepunt71 door de Service-eenheid 
Financiën. De basis voor de conversies is vastgelegd in het Conversieplan d.d. 22 december 2011. Wij 
hebben inmiddels werkzaamheden uitgevoerd in het kader van de beoordeling van deze conversie, maar 
hebben die bij de totstandkoming van deze rapportage nog niet volledig kunnen afronden. Knelpunten 
die wij bij onze werkzaamheden zijn tegengekomen hangen samen met het op onderdelen ontbreken 
van adequate controlemaatregelen bij de conversie van stamgegevens zoals relatiebestanden en 
summiere documentatie bij de conversie van standen waardoor wij de juistheid en volledigheid nog niet 
hebben kunnen vaststellen. Wij hebben deze bevindingen afgestemd met het conversieteam en 
afspraken gemaakt over de aanvullend te verrichten werkzaamheden en aan te leveren documentatie. 
Wij zullen over de uitkomsten van onze werkzaamheden op een later moment rapporteren. In ons 
assurance-rapport begin 2013 nemen wij de einduitkomst ten aanzien van de conversie op. 

9 Geautomatiseerde gegevensverwerking 
Als onderdeel van de jaarrekeningcontrole 2012 hebben wij de betrouwbaarheid van de 
geautomatiseerde gegevensverwerking binnen ServicePunt71 (hierna SP71) beoordeeld. Tijdens deze 
werkzaamheden heeft de focus gelegen op de algemene IT-beheersmaatregelen: wijzigingsbeheer, 
logische toegangsbeveiliging en back-up en recovery. 
 
Wij hebben deze beheersmaatregelen beoordeeld voor de applicaties die van belang zijn in het kader 
van de jaarrekeningcontrole, te weten: 
– Beaufort (salarisadministratie). 
– Cognos (rapportage tool). 
– Decade (financiële administratie). 
– Flower (vergunningensysteem). 
– TIM (urenregistratie). 
 
Om de betrouwbaarheid van de gegevensverwerking met de hiervoor genoemde applicaties te 
waarborgen is het noodzakelijk dat de algemene IT-beheersmaatregelen (wijzigingsbeheer, logische 
toegangsbeveiliging en back-up & recovery) adequaat zijn ingericht. Indien de algemene 
IT-beheersmaatregelen van voldoende niveau zijn dan kan SP71 effectief gebruik maken van 
geprogrammeerde controles binnen applicaties zoals functiescheiding, invoercontroles en 
integriteitcontroles. 

9.1 Bevindingen op hoofdlijnen 
In algemene zin is ons een aantal zaken opgevallen als het gaat om de beheersing van de 
ICT-organisatie door SP71. In deze paragraaf gaan wij hier in hoofdlijnen op in. Later gaan wij nog in 
detail in op onze bevindingen. 
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9.2 Onduidelijkheid op de koppelvlakken 
SP71 is een jonge organisatie waarbij opvalt dat hard wordt gewerkt aan de inbedding van  
ICT-beheerprocessen. Om echter op een optimale manier met een deelnemer samen te werken is het 
van groot belang dat beide partijen in beeld hebben waar de verantwoordelijkheden liggen als het gaat 
om de koppelvlakken van processen. In de praktijk is het namelijk zo dat de processen en 
verantwoordelijkheden over de organisaties heengaan. 

 
Momenteel constateren wij dat de 
detailverantwoordelijkheden op onderdelen 
onduidelijk zijn. Een voorbeeld hiervan is het 
functioneel beheerproces. Conform de DVO is 
SP71 niet verantwoordelijk voor functioneel 
beheer. Maar: wat is functioneel beheer en 
welke activiteiten voert een deelnemer nu nog 
zelf uit en welke worden door u uitgevoerd. 
 
Wij adviseren SP71 en de deelnemers om de 
DVO nader uit te werken, waarbij wordt 
beschreven welke diensten onder het contract 
worden geleverd en wie hiervoor, waar in de 
keten verantwoordelijk is. 

9.3 Governancestructuur 
Tijdens onze werkzaamheden is ons opgevallen dat de governancestructuur voor de samenwerking 
tussen deelnemers en SP71 niet is ingericht, dan wel niet wordt nageleefd. Dit leidt ertoe dat het 
operationele overleg dat plaatsvindt tussen deelnemers en SP71 wordt overspoeld met problemen van 
strategische en tactische aard. Eén van de problemen die hieruit voortkomt is dat contractdiscussies 
worden gevoerd op operationeel niveau. 
 
Wij adviseren u en uw deelnemers een duidelijke governancestructuur overeen te komen en deze na te 
leven. Enkel als beide partijen deze naleven is het mogelijk op adequate wijze samen te werken. In de 
praktijk betekent dit dat de juiste personen met elkaar spreken en dat discussies over bijvoorbeeld het 
contract kunnen worden geëscaleerd. Een voorbeeld van hoe deze lijnen eruit zouden kunnen zien is 
opgenomen in navolgend overzicht. 
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9.4 Formalisatie en inbedding 
Bij de oprichting van SP71 zijn de IT-beheersprocessen grotendeels gebaseerd op de beheersprocessen 
van de gemeente Leiden. Hoewel SP71 daarmee goede een basis heeft gelegd, zijn deze processen op 
dit moment nog niet compleet geformaliseerd en toegespitst op de situatie binnen SP71. Dit brengt het 
risico met zich mee dat nog wordt uitgegaan van de verantwoordelijkheden zoals die vroeger golden, of 
dat werkwijzen worden gevolgd niet passen binnen de huidige samenwerking. 
 
Wij adviseren SP71 op korte termijn over te gaan tot verder formalisatie en inbedding van 
beheersprocessen binnen de SP71 werkwijze, zodat voor alle deelnemers een eenduidige manier van 
samenwerken wordt gecreëerd. 

9.5 Uniformering 
Tijdens de uitvoering van onze werkzaamheden hebben wij vastgesteld dat processen nog niet uniform 
voor alle applicaties verlopen. Tot op heden is het zo dat voor verschillende applicaties verschillende 
uitvoeringsrichtlijnen en documentatievereisten gelden. Dit brengt het risico met zich mee dat 
werkzaamheden binnen SP71 inefficiënt verlopen en dat taken niet eenvoudig overdraagbaar zijn. 
 
Wij adviseren SP71 op korte termijn over te gaan tot uniformering van processen, zodat uiteindelijk 
gebruik kan worden gemaakt van generieke processen voor minimaal wijzigingsbeheer en 
toegangsbeveiliging, om zodoende bij te dragen aan de doelmatigheid en efficiency doelstellingen die 
SP71 heeft. 
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9.6 Werkplek 71 
SP71 voorziet in de inrichting van werkplekken voor haar deelnemers (Werkplek 71). De fysieke 
toegang tot het ICT-netwerk wordt gerealiseerd door middel van twee varianten die afhankelijk van het 
gebruikersdoel kunnen worden gekozen: thin client of fat client. De standaard werkplek is uitgerust met 
een thin client variant. Thin clients zijn zo ontworpen dat de applicatiedata zich niet op cliënt bevindt 
waardoor de beveiliging op een centraal niveau geregeld kan worden. Wij onderschrijven het belang om 
gebruik te maken van thin clients. 
 
Een aandachtspunt is echter de afhankelijk van het serverpark. Applicatiedata staat centraal 
opgeslagen op servers, derhalve is de continuïteit van thin clients afhankelijk van de beschikbaarheid en 
capaciteit van het serverpark. Wij bevelen u aan om met behulp van adequate tools de capaciteit en 
beschikbaarheid van uw serverpark preventief te monitoren. 
 
In de volgende paragraaf gaan wij in detail in op de bevindingen uit de IT audit werkzaamheden. 

9.7 Detailbevindingen  
Naar aanleiding van onze werkzaamheden hebben wij een aantal bevindingen over het beheer van de 
onderzochte applicaties. Onderstaand schema toont een opsomming van de bevindingen per applicatie 
voor een zestal belangrijke aandachtsgebieden. Vervolgens zullen wij onze bevindingen in detail 
toelichten. 
 

Nr. Aandachtsgebieden Beaufort Cognos Decade Flower TIM 

Logische Toegangsbeveiliging  

1 Gebruikersaccounts worden 
altijd conform een vast proces 
aangemaakt, gemuteerd of 
verwijderd. 

     

2 Het aantal gebruikers met 
hoge rechten is beperkt tot die 
personen die deze rechten 
nodig hebben voor het juist 
uitvoeren van hun functie. 

     

3 Wachtwoordinstellingen zijn 
voldoende strikt om misbruik 
van gebruikersaccounts tegen 
te gaan. 
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Nr. Aandachtsgebieden Beaufort Cognos Decade Flower TIM 

Wijzigingenbeheer  

3 Doorgevoerde wijzigingen 
worden gestructureerd en 
gedocumenteerd testen van 
wijzigingen. 

     

4 Voordat wijzigingen in 
productie worden genomen, 
wordt een formeel akkoord 
gegeven. 

      

Back-up & recovery  

5 De kritieke gegevens worden 
tijdig veiliggesteld in een back-
up die zonder problemen is 
terug te plaatsen. 

     

9.8 Logische toegangsbeveiliging 
SP71 kent momenteel nog twee manieren waarop de toegang tot applicaties wordt ingeregeld. Met 
betrekking tot het netwerkaccount en de applicaties Cognos, Decade en Flower geldt dat het aanvragen, 
muteren en het verwijderen van een account centraal via de service desk verloopt. Op basis hiervan 
voert de service desk een controle uit of deze wijziging is geautoriseerd door een gemandateerde van 
één van de deelnemers. Vervolgens wordt de betreffende applicatiebeheerder geïnformeerd. Op basis 
van onze werkzaamheden hebben wij geconstateerd dat het gebruikersbeheer voor netwerkaccounts en 
de applicaties Cognos, Decade en Flower op een betrouwbare wijze verloopt. 
 
Voor de applicaties Beaufort en TIM geldt een andere manier waarop de toegang tot de applicaties 
wordt ingeregeld. Dit gebeurt zonder tussenkomst van de service desk en wordt via de 
applicatiebeheerder(s) verzorgd. Het verzoek voor toegang tot deze applicaties wordt  daarbij vaak op 
informele wijze doorgegeven. Het risico bestaat dat nieuwe gebruikers ongecontroleerd toegang krijgen 
tot de applicatie en onderliggende gegevens en zo (on)bewust gegevensmutaties doorvoeren. 
 
Wij adviseren SP71 het gebruikersbeheer proces voor de applicaties Beaufort en TIM verder te 
uniformeren. Wij adviseren u hierbij gebruik te maken van het gebruikersbeheer proces dat reeds is 
ingericht voor de overige in scope zijnde applicaties. 

9.9 Wijzigingenbeheer 
Wij hebben vastgesteld dat SP71 geen geüniformeerd wijzigingsbeheer proces in werking heeft voor de 
in scope zijnde applicaties. Als gevolg hiervan hebben wij deelwaarnemingen uitgevoerd op wijzigingen 
per applicatie. De deelwaarnemingen hebben betrekking op de vastlegging van documentatie ten 
aanzien van uitgevoerde wijzigingen. De afwezigheid van een uniform proces brengen het risico met 
zich mee dat werkzaamheden binnen SP71 inefficiënt verlopen en dat taken niet eenvoudig 
overdraagbaar zijn. Daarnaast neemt de kans op fouten binnen het wijzigingsbeheer proces toe. 
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Wij hebben vastgesteld dat voor de applicaties Cognos, TIM en Decade testwerkzaamheden en 
goedkeuringen voor het in productie nemen niet consequent worden vastgelegd. Niet geteste 
wijzigingen die in een applicatie worden aangebracht kunnen er toe leiden dat beheersingsmaatregelen 
die voorheen goed functioneerden, niet langer werken zoals bedoeld. Ook kunnen medewerkers te veel 
rechten hebben in een applicatie waardoor de gewenste functiescheiding kan worden doorbroken en 
ongeautoriseerde transacties kunnen worden uitgevoerd. 
 
Wij adviseren SP71 het wijzigingsbeheer proces verder te uniformeren en op toe te zien dat wijzigingen 
conform het uniforme proces worden doorgevoerd. 

9.10 Back-up & recovery 
Wij hebben vastgesteld dat een tweede datacenter aanwezig is en fungeert als uitwijklocatie. De data 
wordt realtime gesynchroniseerd en in geval van uitval of calamiteiten kan (deels geautomatiseerd) 
overschakelt worden naar de uitwijklocatie. Wij onderschrijven het belang van een redundant 
uitgevoerde datacenter om de continuïteit van uw gegevensverwerking te waarborgen. 
 
Wij hebben vastgesteld dat voor de servers in scope geen formele uitwijk en restoretests zijn 
uitgevoerd. Het risico van het niet uitvoeren van een uitwijk en periodieke restoretest is, dat in het 
geval van een calamiteit de continuïteit voor de applicaties niet is gewaarborgd, doordat mogelijk 
gegevens ontbreken bij het terugzetten van een back-up tape. 
 
Wij adviseren SP71 om op periodieke basis een restoretest en uitwijktest uit te voeren en de resultaten 
hiervan vast te leggen. 


