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Geachte leden van de auditcommissie,

Publieke sector Accountants (hierna: psA) heeft als onderdeelvan de
jaarrekeningcontrole 2021een interim-controle uitgevoerd. Deze controle is primair
gericht op de analyse en evaluatie van de interne beheersingsomgeving en de daarin
opgenomen maatregelen van interne controle. ln de managementletter zijn de
bevindingen en aanbevelingen opgenomen. Middels deze brief willen wij de voor u
belangrijkste punten samenvatten en onze reactie hierop weergeven.

Proces:

U ontvangt deze reactie later dan gepland. Vandaar beginnen we met het schetsen
van het proces. De interim-controle van de accountant heeft in periode september
tot en met november op diverse momenten plaatsgevonden. De conceptrapportage
is op 27 januari aangeboden aan de concerncontroller en gedeeld met pMT en de
portefeuillehouder. op 7 februari heeft is het rapport door wethouder en
gemeentesecretaris besproken met de accountant, waarna het rapport definitief is
geworden. Op 8 februari heeft het college kennis genomen van de
managementletter de collegereactie.

op pagina 5 heeft PSA de managementsamenvatting gepresenteerd met de
belangrijkste onderwerpen dit jaar:

1) lnterne beheersing en Sp7j.
Een belangrijk deel van onze administratie wordt uitgevoerd door servicepunt.
Middels het assurance rapport krijgen wij voldoende comfort bij de getrouwe en
rechtmatige uitvoering van de administratie. Uit de tussentijdse bespreking met
SPTL komt naar voren dat voor 202L vooralsnog geen problemen geconstateerd zijn
met de uitvoering. Bij een aantal processen zijn aandachtspunten omdat hierop nog
geen systeemgerichte controle uitgevoerd kan worden. Hierover blijven wij met
servicepunt in overleg om te komen tot een effectieve maar ook efficiënte
bedrijfsvoering.
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De interne beheersing in het nieuwe samenwerkingsmodel is uiteraard onderwerp

van gesprek. ln de diverse overlegvormen is hier aandacht voor. Waarbij wij ook de

accountant om advies zullen vragen om het toezicht op de interne beheersing in de

toekomst voldoende te borgen'

We zijn daarnaast blij te lezen dat de voortgang rondom de frauderisicoanalyse

opgemerkt wordt door de accountant. Deze analyse zal onderdeel zijn van het

algemeen controleplan 2022.

2-l Statusrechtmatigheidsverantwoording - -

Die toekomstige borgióg van de administratieve processen wordt een belangrijk

onderdeel van de op te stellen rechtmatigheidsverantwoording. Voor een deel van

de nieuwe verplichtingen heeft u over 202L met het vaststellen van het

controleprotocol al een voorschot genomen. Ook in het controleprotocol 2O22 ziin

deze vereisten opgenomen en voldoen we alvast aan de verplichtingen die nu

bekend zijn. Wij onderschrijven het aandachtspunt van de accountant dat de

bevindingen tijdig gerapporteerd dienen te worden. Wij geven deze mee aan de

concerncontroller bij het opstellen van het algemeen controleplan 2O22. De

aanbeveling een integrale eindrapportage op te stellen nemen we vooralsnog niet

over. De interne controle cyclus bestaat uit voldoende kort samengevatte

rapportages. Daarnaast worcjen cie interne bevinciingen separaat bewaaki en is in de

paragraaf bedrijfsvoering voldoende ruimte om bevindingen toe te lichten. Op dit

moment is de behoefte voor additionele rapportages niet aanwezig.

3) Procesbevindingen

Vanuit onze interne controle op de Europese Aanbestedingen is geconstateerd dat

er 1 opdracht onrechtmatig verstrekt is. De omvang van deze opdracht is €55.000 en

zal als onrechtmatig worden aangemerkt bij de jaarrekeningcontrole. Dit betreft een

onrechtmatige verlening van een oudere overeenkomst die in 2019 al als

onrechtmatig was aangemerkt. Het stemt ons goed te lezen dat geen nieuwe fouten

zijn geconstateerd, waaruit wij concluderen dat we beter in control raken op dit

onderdeel.
Ook zijn wij blij te lezen dat de accountant ons proces rondom de interne controle

en de uitgevoerde kwaliteit als voldoende beschrijft. We hebben dit jaar, naast de

reguliere getrouwheid en rechtmatigheid, opdracht gegeven om meer oog te

hebben voor de overige ontwikkelingen in het proces. Dit heeft geleid tot een aantal

additionele bevindingen die het oordeel van de accountant niet zullen raken, maar

wel onze aandacht en die van het PMT heeft.

4l AandachtsPunten jaarrekening

De accountant heeft op basis van actuele (wets-)ontwikkelingen aandacht gevraagd

voor een aantal onderwerpen. Deze nemen we mee in het opstellen van de

jaarrekening en het opstellen van de dossiers voor de accountant en wij voorzien

hierin geen problemen in de opvolging'
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