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Betreft: managementletter interim-controle 2012 

Geacht College, 

 

Met genoegen presenteren wij u hierbij onze managementletter 2012. Zoals 

u van ons gewend bent, geeft deze rapportage een beeld van uw organisatie 

en de gerealiseerde vooruitgang in 2012. Uw raad heeft ons de opdracht 

verstrekt om de jaarrekening 2012 van uw gemeente te controleren. Onze 

tussentijdse bevindingen rapporteren wij door middel van deze 

managementletter. 

 

In deze rapportage beperken wij ons tot de bevindingen en mogelijke 

verbeterpunten in de bedrijfsvoering en processen die wij hebben onderzocht 

in het kader van de controle van de jaarrekening en die naar onze mening van 

belang zijn voor het management en het college. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit heeft tot doel vanuit onze natuurlijke adviesfunctie een bijdrage te leveren 

aan het zelfcontrolerende vermogen van uw organisatie. 

 

Wij hebben onze conceptbevindingen toegelicht en besproken met 

respectievelijk de ambtelijke organisatie, de wethouder Financiën en de 

gemeentesecretaris. 

 

Tot het geven van een nadere toelichting zijn wij gaarne bereid. 
 

Hoogachtend, 

Ernst & Young Accountants LLP 

 

 

 

 

 

w.g. drs. M.E. Westerhout- van Kimmenade RA MGA 
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1 Wat zijn onze bestuurlijke aandachtspunten? 

 1.1 Bestuurlijke aandachtspunten 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overheidsfinanciering 

onderhevig aan verandering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op dit moment nog geen 

indicatie van duurzame 

waardeverminderingen 

 

 

 

 

 

Wij onderkennen met u de volgende bestuurlijke aandachtspunten: 

1 Economische omgeving 

2 Realisatie van uw bezuinigen 

3 Verbonden partijen 

4 Automatisering van uw gemeente 

5 Wet HOF/Schatkistbankieren 

 
Economische omgeving 

Op dit moment speelt een groot aantal actuele ontwikkelingen in gemeenteland. Zo heeft het nieuw gepresenteerde 
regeerakkoord consequenties voor gemeenten, waarvan nog niet duidelijk is hoe alle plannen de komende jaren hun beslag 
gaan krijgen, waaronder de afschaffing van het BCF en de invoering van de Wet Hof. Voor de korte termijn gaat in ieder geval 
de financiering voor uw gemeente veranderen door de verplichting tot schatkistbankieren. 
 

De economische crisis, de noodzakelijke (rijks)bezuinigingen en de decentralisatie van activiteiten brengen veel financiële 

onzekerheid met zich mee. Deze onzekerheden hebben mogelijk impact op de diverse bezittingen van uw gemeente. Dit betreft 

in ieder geval de waardering van de grondexploitaties. Het is ook van belang om zicht te houden op de waarde van uw 

vorderingen (debiteuren, uitstaande leningen), de risico’s uit hoofde van verstrekte garanties en de waardering van uw 

vastgoed. 

 

In de tussentijdse bestuursrapportage is reeds rekening gehouden met de waardering van de grondexploitaties en het treffen 

van eventueel aanvullende voorzieningen. Op dit moment zijn er bij het college geen indicaties voor andere waarderingsrisico’s 

bekend. Wel adviseren wij u om een analyse op te stellen waaruit blijkt dat de waardering van uw activa (vastgoed, 

grondexploitaties en vorderingen juist zijn en dat waarderingsrisico’s afdoende zijn afgedekt door middel van voorzieningen. 
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Monitoring en 

informatievoorziening 

bezuinigingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beheersing verbonden 

partijen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realisatie van uw bezuinigingen 

De teruglopende inkomsten van het rijk hebben ook uw gemeente gedwongen tot aanzienlijke bezuinigingen. Uw raad heeft 

daarbij door middel van de Financiële Kadernota 2012-2015 een pakket aan bezuinigingen ter hoogte van € 3,6 miljoen 

vastgesteld, te realiseren tot en met 2015. De bezuinigingstaakstelling voor 2012 is gepland op € 0,6 miljoen. 

 

Door middel van de bestuursrapportages wordt de voortgang van de bezuinigingen goed gemonitord. Uw raad wordt hierbij 

periodiek geïnformeerd over de status van de nog openstaande bezuinigingen. Blijkens de bestuursrapportage 3e kwartaal 

2012 zullen de nog openstaande bezuinigingen voor 2012 binnen dit jaar worden gerealiseerd mits er op onderdelen extra 

aandacht of inspanning aan wordt besteed. De wijze waarop de bezuinigingen worden gemonitord en de wijze waarop uw raad 

daarover wordt geïnformeerd is adequaat ingericht. 

 
Verbonden partijen 

De afhankelijkheid van deze verbonden partijen is de afgelopen jaren belangrijk toegenomen. Dit ziet bijvoorbeeld toe op 

uitvoering van beleid en bedrijfsvoeringstaken bij derden, waaronder het Servicepunt71 alsmede gemeente Leiden en/DZB. De 

bevindingen uit de interim-controle 2012 van Servicepunt71 geven aanleiding tot het treffen van maatregelen en verscherpte 

aandacht op de opvolging hiervan. 

 

Op dit moment wordt over het financiële belang in de vorm van bijvoorbeeld het aandelenkapitaal of financiering gerapporteerd 

in de paragraaf verbonden partijen. Er zijn echter ook andere financiële relaties in de verantwoording van verbonden partijen, 

waaronder debiteurenstanden, niet uit de balansblijkende rechten/verplichtingen en subsidiestromen richting deze verbonden 

partijen. Gelet op het belang dat deze derde partijen hebben voor het realiseren van gemeentelijke doelstellingen en hun relatie 

met de gemeentelijke financiën is het tijdig sturen op prestaties en ontwikkelingen van belang. Niet alleen bij de begroting en 

jaarrekening van betrokken verbonden partij maar evenzeer tussentijds bij bijzondere ontwikkelingen. 

 

Wij adviseren om de beoordeling van de (financiële)risico’s inzake verbonden partijen verder aan te scherpen. Een belangrijke 

basis is om tijdig en tussentijds informatievoorziening vanuit verbonden partijen en informatie vanuit vertegenwoordigers van 

de gemeente in het algemeen en dagelijks bestuur van de verbonden partijen te ontvangen en te analyseren. 

 

Wij attenderen u ten slotte op het tijdig maken van afspraken met derde partijen over de aanlevering van 

verantwoordingsinformatie ten behoeve van de jaarrekening 2012 van gemeente Leiderdorp. 
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Automatisering vraagt uw 

aandacht 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wet HOF kan gevolgen voor 

uw investeringsbeleid 

hebben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Automatisering van uw gemeente 

Automatisering en ICT zijn tegenwoordig van cruciaal belang voor gemeenten. We hebben afgelopen interim-controle 

nadrukkelijk aandacht besteed aan uw automatisering en ICT. Daarbij constateren we dat uw organisatie druk bezig is met het 

professionaliseren van de informatiemanagementfunctie. ICT is al lang geen faciliterend proces meer, maar een primair proces 

om uw organisatie te voorzien van juiste, tijdige en volledige informatie. Hier hebben zowel de organisatie als Servicepunt71 

een belangrijke rol in die ze zuiver moeten spelen. 

 

Op het gebied van uw automatisering vragen wij uw aandacht voor de beveiliging van de met DigiD ontsloten kanalen, het 

verbeteren van de digitale dienstverlening en de splitsing SP71-Leiderdorp. 

 
Wet HOF/schatkistbankieren 

De Tweede Kamer behandelt binnenkort het wetvoorstel Houdbare Overheidsfinanciën. In dit wetsvoorstel is de verankering 

van de Europese regelgeving ten aanzien van het landelijke begrotingstekort geregeld, waarbij de Europese grens van 3% is 

doorvertaald naar de decentrale overheden. Bij het onveranderd aannemen van dit wetsvoorstel kan dit grote gevolgen hebben 

voor het investeringsbeleid van gemeente Leiderdorp. 

 

Met name het verschil in de toepassing van het kasstelsel bij het rijk (en de berekening van het EMU-saldo) en het stelsel van 

baten en lasten bij gemeenten heeft gevolgen. Het gevolg hiervan is dat ook investeringen en het inzetten van gespaarde 

reserves leiden tot bestedingen die meetellen in het begrotingstekort. Door het rijk worden aan gemeenten normen toegekend 

waarbinnen gemeenten mogen handelen. Overtreding van de norm kan leiden tot een boete. Op basis van de 

septembercirculaire is door het rijk berekend dat voor gemeente Leiderdorp het maximale EMU-saldo 2013 ongeveer 

€ 3,6 miljoen bedraagt. 

 

Wij adviseren u om de gevolgen van dit wetsvoorstel in kaart te brengen door op basis van de bestaande liquiditeitsprognoses 

en investeringsplanningen het toekomstige EMU-saldo te berekenen. 
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2 Waar staat uw gemeente? 

 2.1 Verbijzonderde interne controle 

De VIC is op orde De verbijzonderde interne controle (VIC) is in 2012, net als in vorige jaren, uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het 
cluster Control. Gemeente Leiderdorp werkt vanuit het cluster Control op een gestructureerde wijze aan de (verbijzonderde) 
interne beheersing van de significante processen. 
 
Wij merken op dat het cluster Control van uw gemeente zowel in opzet als in werking goed functioneert en een positieve 
bijdrage levert aan de interne beheersing van gemeente Leiderdorp op het gebied van getrouwheid als op het gebied van 
rechtmatigheid. Dit betekent dat wij op een goede wijze gebruik kunnen maken van de intern verrichte 
controlewerkzaamheden. 

 2.2 Servicepunt71 

Servicepunt71 Een verandering ten opzichte van 2011 is dat een aantal processen in 2012 is ondergebracht bij Servicepunt71. Dit betreft de 

processen financieel beheer, inkopen, betalen en personeel. Daarnaast zijn ook JZ, ICT enFZ bij het Servicepunt71 

ondergebracht. Dit heeft belangrijk gevolgen gehad voor de bedrijfsvoering van gemeente Leiderdorp, immers een deel van de 

beheersprocessen valt niet langer onder de directe verantwoordelijkheid van de directie en het college van burgemeester en 

wethouders, maar is overgegaan naar een externe partij. De gemeente heeft nu de rol van opdrachtgever. Dat brengt een 

aantal nieuwe verantwoordelijkheden met zich mee, zoals het maken van afspraken over de dienstverlening, de daarmee 

samenhangende kosten en de wijze waarop door deze externe partij verantwoording wordt afgelegd en het toezicht dat de 

gemeente daarop uitvoert. 

 

De verantwoordelijkheid voor de inrichting van de administratieve organisatie ligt bij Servicepunt71. Een belangrijk 

aandachtspunt hierbij is de scheidslijn/afgrenzing in de keten van processen bij de deelnemende gemeenten en het 

Servicepunt71. In de managementletter van Servicepunt71 is beschreven 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. 
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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, de gemeentesecretarissen en directeuren bedrijfsvoering (verbindingsteam) van de deelnemende gemeenten 

over de omvang en de kwaliteit van de dienstverlening. Op organisatieniveau (operationeel) zijn er de controllers vaktafel en 

overige vaktafels per service-eenheid, waaronder financiën. 

 

Wij adviseren gemeente Leiderdorp om de uitkomsten van deze overleggen duidelijk te vertalen naar de gevolgen die dit heeft 

voor de afspraken (taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden) zoals die zijn gemaakt met Servicepunt71. Voor zover 

relevant dient de dienstverleningsovereenkomst hierop te worden aangepast. 

 2.3 Procesbeoordeling en bedrijfsvoeringsmonitor 

Uw processen zijn op orde Onze interim-controle 2012 bevestigt het beeld uit voorgaande jaren dat uw processen in de basis op orde zijn. Op onderdelen 

zijn er verbeterpunten inzake de juiste en tijdige verwerking in de financiële administratie in relatie tot Servicepunt71. Wij 

hebben een bijlage met detailbevindingen en aanbevelingen per proces opgenomen ten behoeve van de proceseigenaren. 

In de bedrijfsmonitor 2012 zoals hierna opgenomen tonen wij onze beoordeling van de verschillende processen. 

Bedrijfsvoeringsmonitor 

Proces Oordeel 

Bedrijfsvoering (Servicepunt71)  

Aanbestedingen  

Subsidieverstrekkingen  

Belastingen, heffingen en leges  

Omgevingsvergunningen 
 

 

 

 

 

 
 



  Pagina 6 
 Managementletter 2012 
 Gemeente Leiderdorp 
 
 

 

 

 

 

 

 

Grondexploitaties   

WMO  

Automatisering/ICT  

 Rood Oranje Geel Groen 

 

Het proces 

voldoet niet aan 

de te stellen 

eisen. Veel 

aandachtspunten 

voor verbetering. 

Het proces 

voldoet voor een 

belangrijk deel 

niet aan te stellen 

eisen. Meerdere 

aandachtspunten 

voor verbetering. 

Het proces 

voldoet nagenoeg 

geheel aan de te 

stellen eisen. 

Enkele 

aandachtspunten 

ter verbetering. 

Het proces 

voldoet geheel 

aan de te stellen 

eisen. 

 2.4 Bevindingen bedrijfsvoering (Servicepunt71) 

Kwaliteit werkzaamheden 

onder druk 

In 2012 is, als gevolg van de oprichting van Servicepunt71, de uitvoering van de verbijzonderde interne controle voor een 

belangrijk deel uitgevoerd door team AO/IC van Servicepunt71. De concerncontroller van gemeente Leiderdorp houdt toezicht 

op de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden. 

 

Vanuit de managementletter van Servicepunt71 is een aantal aandachtspunten onder uw aandacht gebracht. Dit ziet onder 

andere toe op de tijdigheid en de kwaliteit van de werkzaamheden door Servicepunt71, als gevolg van personele 

onderbezetting en inzet van een aantal externe medewerkers. Verder worden aandachtspunten geconstateerd in de processen 

financieel beheer, inkopen en aanbestedingen, betalingen en personeel. 

 

Wij onderkennen de bevindingen en zijn van mening dat deze op korte termijn voor de controle 2012 moeten worden opgelost 

teneinde de risico’s voor de jaarrekening zoveel mogelijk te beperken. Inmiddels heeft Servicepunt71 een plan van aanpak 

opgesteld voor het tweede halfjaar. In overleg met de concerncontroller maken wij afspraken voor de opvolging hiervan en 

bepalen wij vervolgens in overleg met de gemeente de gevolgen voor de controle(aanpak) van de jaarrekening 2012. 
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Indien nog risico’s resteren, zal afhankelijk van de impact op de jaarrekening van gemeente Leiderdorp worden bezien in 

hoeverre aanvullende werkzaamheden door gemeente Leiderdorp en/of ons moeten worden verricht. 

 

Daarnaast dringen wij erop aan dat op korte termijn concrete afspraken worden gemaakt over de inhoud en tijdigheid van de 

verbijzonderde interne controle over 2013. 

 

Wij merken op dat gemeente Leiderdorp erg afhankelijk is van de door het Servicepunt71 te leveren prestaties. Met name voor 

wat betreft het samenstellen van de jaarrekening 2012 van gemeente Leiderdorp brengt het voorgaande ook belangrijke 

risico’s met zich mee en heeft uitloop van de werkzaamheden door het Servicepunt71 grote gevolgen voor het bestuurlijke 

traject. In de aanloop naar het samenstellen en controle van de jaarrekening dient dan ook frequent overleg plaats te vinden 

tussen de gemeente en het Servicepunt71 omtrent de voortgang en eventuele complicaties. Een onderdeel hiervan is ook de 

interne toetsing op de kwaliteit van de door het Servicepunt71 aan te leveren dossiers door gemeente Leiderdorp. 

 2.5 Grondexploitaties 

Crisis op de woningmarkt 

houdt aan en heeft effect op 

de waardering van de 

grondexploitaties 

 

 

 

 

Herziening GIG 2012/2013 

 

 

 

 

 

 

 

Ook in 2012 blijft de crisis op de woningmarkt aanhouden. Dit heeft een grote impact op de daadwerkelijke afzet van woningen 

en daarmee ook op uw grondbedrijf. Doordat woningbouwverkopen vertragen ten opzichte van de initiële plannen, is er een 

langere tijd nodig om de boekwaarde van de grondexploitatiecomplexen terug te verdienen. Dit heeft tot gevolg dat de 

rentelast die ten laste van het complex wordt geboekt, hoger uitvalt. Daarnaast staan de verkoopprijzen onder druk door onder 

andere de verhoging van de btw. Ook ondervindt de gemeente mogelijk concurrentie van buurgemeentes en particulieren, die 

de grond voor lagere bedragen verkopen. Beide zaken hebben een drukkend effect op het uiteindelijke resultaat van de 

grondexploitatieprojecten. 

 

Hoewel wij van mening zijn dat de beheersing van de grondexploitatie op orde is, staan de grondexploitaties onder druk als 

gevolg van de moeilijke marktomstandigheden. Dit wordt ook duidelijk door gemeente Leiderdorp onderkend. Ten aanzien van 

de grondexploitaties wordt er een voorstel uitgewerkt voor de Voortgangsrapportage GIG 2012 om tot een compacte GIG te 

komen. Hierbij zal een aantal projecten, dat grotendeels afgerond is, worden afgesloten voor zover deze projecten reeds 

gerealiseerd zijn. Deelprojecten van deze projecten die nog actief zijn worden hierbij afgesplitst. Waar nodig zal een 

voorziening worden getroffen voor te verwachten verliezen. De omvang hiervan dient nog bepaald te worden en zal door 

middel van de GIG 2012 gerapporteerd worden en uiteindelijk ook in de jaarrekening 2012 tot uitdrukking komen. 
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In 2013 zal de jaarlijkse, uitgebreide actualisatie en doorrekening van de individuele projecten worden uitgevoerd. Gezien de 

negatieve marktontwikkelingen beschouwen wij de waardering van de grondexploitaties als een hoog risico voor gemeenten. 

Wij hebben met uw organisatie afgesproken voorafgaand aan de jaarrekeningcontrole de doorrekening van de exploitaties te 

bespreken en de hierbij gehanteerde parameters te toetsen. Op deze wijze kunnen de uitkomsten tijdig worden vertaald naar de 

jaarrekening 2012. 

 2.6 Evaluatie ‘‘in control’‘ 

Leiderdorp in control Op basis van onze tussentijdse controle 2012 constateren wij dat gemeente Leiderdorp het financieel beheer en het 

rechtmatigheidsbeheer op orde heeft. Belangrijke aandachtspunten zijn onderkend op de bedrijfsvoeringprocessen die zijn 

ondergebracht bij Servicepunt71. 
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3 Scan informatietechnologie 

 3.1 Inleiding 

Inleiding In dit hoofdstuk gaan wij in op onze bevindingen met betrekking tot de digitalisering van gemeente Leiderdorp. Momenteel zien 

wij de volgende belangrijke ontwikkelingen op het gebied van digitalisering waarvoor wij uw aandacht vragen: 

► Beveiliging van de met DigiD ontsloten kanalen. 

► Verbeteren van de digitale dienstverlening. 

► Splitsing SP71-Leiderdorp. 

► Beoordeling belastingapplicatie. 

 3.2 Beveiliging van de met DigiD ontsloten kanalen 

Beveiligingsrichtlijn voor 

webapplicaties 

In een brief die u in februari 2012 van de VNG heeft ontvangen wordt u geattendeerd op de kortgeleden gepubliceerde ‘‘ICT-

beveiligingsrichtlijn voor webapplicaties’‘ van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). Deze richtlijn is tot stand gekomen 

aan de hand van best practices van het NCSC in samenwerking met onder andere Ernst & Young. Logius heeft deze richtlijn ter 

hand genomen en de ‘‘Norm ICT-beveiligingsassessments DigiD’‘ afgekondigd. Per eind 2013 moeten gemeenten een rapport 

opleveren aan Logius waarin ze verantwoording afleggen over de norm. De norm moet worden getoetst door een EDP-auditor. 

 

Wij hebben vastgesteld dat gemeente Leiderdorp over drie DigiD koppelingen beschikt. De gemeente is voornemens om dit 

aantal te reduceren tot twee koppelingen. Verder is begin 2013 een meeting ingepland voor het opstellen van een plan van 

aanpak om zo eind 2013 aan de DigiD beveiligingsassessment te voldoen. Belangrijke aandachtspunten voor deze meeting 

betreffen ondermeer: 

► Welke onderdelen kunnen in combinatie met SP71 en haar deelnemers worden uitgevoerd en/of dienen door Leiderdorp 

zelf te worden opgepakt? 

► In hoeverre kan de DigiD beveiligingsassessment worden gecombineerd met andere verplichte audits zoals de 

jaarrekeningcontrole en de GBA-audit? 
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Leiderdorp Leiden Zoeterwoude Landelijk gemiddelde 

Gem. volwassenheid producten Gem. volwassenheid zoekmachine Gem. volwassenheid e-mail response Gem. volwassenheid digitaal loket 

Wij adviseren u op korte termijn samen met onze EDP-auditor vast te stellen in hoeverre gemeente Leiderdorp nu al voldoet 

aan de ‘’Norm ICT-beveiligingsassessments DigiD’’. Op deze manier bent u tijdig voorbereid om Logius aan te tonen dat u 

adequate beveiligingsmaatregelen heeft getroffen. 

 3.3 Status digitale dienstverlening 

Digitale dienstverlening Sinds 2006 beoordeelt Ernst & Young jaarlijks de volwassenheid van de digitale dienstverlening van alle 415 Nederlandse 

gemeenten. Per gemeente is onderzocht in welke mate de burger interactief producten kan afnemen. Verder zijn andere 

belangrijke aspecten van digitale dienstverlening onderzocht zoals de effectiviteit van de zoekmachine, de response van 

gemeenten op e-mail en het gebruik van DigiD. 

 

Gemeente Leiderdorp scoort ten aanzien van de digitalisering van burgerproducten lager dan de gemiddelde gemeente. De 

gemeente heeft hogere score behaald ten aanzien van de effectiviteit van de zoekmachine. Dit geldt ook voor het reageren op 

vragen via e-mail. 
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De gemeente zou haar dienstverlening kunnen verbeteren door meer producten interactief via de website aan te bieden. In de 

bijgaande grafiek presenteren wij de resultaten van gemeente Leiderdorp in relatie tot de buurgemeenten Leiden en 

Zoeterwoude. 

 

Verder is onderzocht of gemeenten het gebruik van het digitale loket stimuleren door prijsdifferentiatie te hanteren ten 

opzichte van de reguliere kanalen zoals het fysieke loket. Landelijk gezien is gemeente Leiderdorp op dit onderwerp geen 

voorloper. De burger betaalt voor een uitreksel uit het GBA aan het fysieke en digitale loket dezelfde prijs. Slechts 15% van de 

Nederlandse gemeenten biedt bijvoorbeeld momenteel online een uittreksel GBA goedkoper aan dan via het fysieke kanaal. 

 3.4 Splitsing SP71-Leiderdorp 

Verantwoordelijkheden en 

taken verduidelijken 

Voor het beheer van applicaties geldt dat bepaalde onderdelen, zoals het netwerkbeheer en het uitvoeren van back-ups, door 

Servicepunt71 worden uitgevoerd. Ten aanzien van de onderdelen wijzigingsbeheer en logische toegangsbeveiliging valt het 

ons op dat binnen Leiderdorp nog onduidelijkheid bestaat bij wie de taken en verantwoordelijkheden zijn belegd. Deze 

onduidelijkheid heeft als gevolg dat bijvoorbeeld de verwachting bestaat dat Servicepunt71 volledig verantwoordelijk is voor de 

beheersing van het wijzigingsbeheer terwijl in de praktijk delen daarvan, zoals welke gebruikers een wijzigingsverzoek mogen 

indienen, onder de verantwoordelijkheid vallen van gemeente Leiderdorp. 

 

Wij adviseren u om een taken- en verantwoordelijkhedenmatrix op te stellen waarin zowel de beheersing van de applicatie als 

de uitvoering van het proces beschreven staat en welke onderdelen bij Leiderdorp en welke bij Servicepunt71 zijn belegd. Wij 

adviseren u verder de taken en verantwoordelijkheden matrix af te stemmen met Servicepunt71 en deze matrix ook op te 

nemen in de geldende afspraken (de dienstverleningsovereenkomst) die zijn gemaakt met Servicepunt71. 
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 3.5 Beoordeling belastingapplicatie 

Beoordeelde applicatie In deze paragraaf hebben wij de belangrijkste bevindingen opgenomen naar aanleiding van de door ons verrichte 

werkzaamheden naar de IT beheersing van de applicatie GISVG (als ondersteuning van het belastingproces). In de bijlage 

hebben wij per bevinding aangegeven welk risico de gemeente loopt en wat onze aanbeveling is voor het reduceren van het 

risico. Samengevat hebben de bevindingen betrekking op: 

►  Vastleggen in hoeverre wijzigingen in de applicatie structureel worden getest en worden geaccordeerd; 

►  Aanscherpen van de eisen die aan wachtwoorden moeten worden gesteld; 

►  Vastleggen van aanvragen gericht op het toekennen, muteren en intrekken van rechten; 

► Uitvoeren van back-ups en recoverytesten bij Servicepunt71. 
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Gedetailleerde bevindingen en aanbevelingen 

 In onderstaande tabel noemen wij de belangrijkste bevindingen en aandachtpunten naar aanleiding van onze interim-
controle. 

 Wij hebben hierbij de volgende risico-indeling aangehouden. 

 

Risico Hoog 

Risico Midden 

Risico Laag 

 

Deze prioriteitstelling wordt beïnvloed door de factor omvang van het risico. 
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Proces: bedrijfsvoering (Servicepunt71) 

Nr. Bevinding en/of constatering Omvang risico Midden 

Advies 

1 Financieel beheer: 

► de functiescheiding bij aanmaken/wijzigen crediteurenstamgegevens 

is niet adequaat ingericht, waardoor het risico bestaat dat er 

ongeautoriseerde wijzigingen plaatsvinden in de 

crediteurenstamgegevens; 

► ten aanzien van het proces memoriaalboekingen kan niet gesteund 

worden op een systeemgerichte controle-aanpak als gevolg van het 

ontbreken van autorisatie door de budgethouder en het ontbreken 

van deugdelijke onderbouwing. 

In onderling overleg tussen uw organisatie en Servicepunt71 zijn afspraken 

gemaakt over de opvolging hiervan. Hiervoor is een extra interim-controle 

bij Servicepunt71 gepland in december 2012. Daarna zal opnieuw worden 

bepaald of en in hoeverre de werkzaamheden toereikend zijn uitgevoerd. 

In ieder geval wordt door het Servicepunt71 extra aandacht besteed aan: 

► de toetsing van de stamgegevens crediteuren op basis van een 

aanvullende query; 

► extra controle op de rechtmatigheid van aanbestedingen; 

► een aanvullende analyse op de betalingen; 

► herziene controle op de juistheid van de autorisatie/parafen. 
2 Inkopen en aanbestedingen: 

► er wordt vooralsnog geen gebruik gemaakt van een 

contractenregister, waardoor het risico bestaat dat er geen inzicht is 

ten aanzien van aflopende contracten, zodat aanbestedingen niet 

tijdig ingang worden gezet. 

3 Betalingen: 

► er zijn in de opstartfase een groot aantal handmatige betalingen 

verricht waardoor het risico bestaat dat er dubbele betalingen 

hebben plaatsgevonden. 
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Nr. Bevinding en/of constatering Omvang risico Midden 

Advies 

4 Personeel: 

► geen (zichtbare) controle op de juistheid van de parafen, in 

combinatie met het mandatenregister, op relevante 

procesdocumenten door het ontbreken van een actuele parafenlijst 

waardoor het risico bestaat dat er ongeautoriseerde mutaties en 

toekenningen in de personeels- en salarisadministratie worden 

verwerkt; 

► geen zichtbare controle plaats op de verwerking van aan- en 

afmeldingen bij het ABP en/of overige instanties waardoor het risico 

bestaat dat aan- en afmeldingen niet juist, tijdig en volledig worden 

doorgevoerd. 

 
Proces: subsidieverstrekkingen 

Nr. Bevinding en/of constatering Omvang risico Laag 

Advies 

1 Naleving termijnen 

Termijnen, zoals gesteld in de verordeningen, werden door gemeente 

Leiderdorp niet altijd nageleefd. Op basis van de uitgevoerde interne 

controlewerkzaamheden blijkt dat: 

► het subsidieprogramma voor 2012 niet tijdig is vastgesteld; 

► twaalf van de zestien subsidievaststellingen niet tijdig zijn 

vastgesteld. 

Hoewel in de subsidieverordening geen consequenties zijn verbonden aan 

het te laat verlenen en/of vaststellen van de subsidies, adviseren wij de 

gestelde termijnen in acht te blijven nemen door een striktere 

voortgangsbewaking toe te passen. Met de inwerkingtreding van de Wet 

dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen heeft het niet voldoen aan de 

gestelde termijnen mogelijke financiële gevolgen. 
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Nr. Bevinding en/of constatering Omvang risico Laag 

Advies 

2 Verwerking in financiële administratie 

De aansluiting tussen het subsidieprogramma en de subsidieverleningen 

met de financiële administratie leidt tot verschillen die veroorzaakt 

worden door onjuiste boekingen in de financiële administratie. 

Wij adviseren u er op toe te zien dat het Servicepunt71 deze aansluiting 

opstelt, waarbij de verschillen toereikend worden verklaard. 
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Proces: belastingen, heffingen en leges 

Nr. Bevinding en/of constatering Omvang risico Laag 

Advies 

1 Verwerking in financiële administratie 

De aansluiting tussen de subadministratie GISVG en de financiële 

administratie leidt tot verschillen die veroorzaakt worden door 

achterstanden, die zijn veroorzaakt door te late aanlevering aan het 

SP71. 

Wij adviseren u er op toe te zien dat het Servicepunt71 deze aansluiting 

opstelt, waarbij de verschillen toereikend worden verklaard. 

Tevens bevelen wij u aan om te bewaken dat de achterstanden tijdig 

worden bijgewerkt. 

2 Relatie G-Kas met subadministraties 

De aansluiting tussen de subadministratie G-Kas en de aantallen volgens 

de subadministraties RAAS, RDW, etcetera leidt tot verschillen. 

Wij adviseren u de aansluiting periodiek intern te bewaken om zo tijdig 

aansluitingsverschillen te verklaren. 

 
Proces: omgevingsverguningen 

Nr. Bevinding en/of constatering Omvang risico Laag 

Advies 

1 Geen automatische koppeling met de financiële administratie 

Vanuit de subadministratie SBA is er geen automatische koppeling met 

de financiële administratie. 

Wij adviseren u de automatische koppeling met de financiële administratie 

te effectueren. 

Deze koppeling wordt nu getest bij gemeente Oegstgeest. 

2 Verwerking in financiële administratie 

De aansluiting tussen de subadministratie SBA en de financiële 

administratie leidt tot verschillen die veroorzaakt worden door enerzijds 

achterstanden in verwerking bij SP71 en anderzijds door onjuiste 

boekingen in de financiële administratie. 

Wij adviseren u er op toe te zien dat het Servicepunt71 deze aansluiting 

opstelt, waarbij de verschillen toereikend worden verklaard. 

Tevens bevelen wij u aan om te bewaken dat de achterstanden tijdig 

worden bijgewerkt en om de onjuiste boekingen te corrigeren. 
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Proces: WMO 

Nr. Bevinding en/of constatering Omvang risico Laag 

Advies 

1 De controle op de verantwoording PGB bestedingen 2011 is inmiddels 

afgerond. 

De controle op de afronding vindt binnenkort plaats. 

 

Wij adviseren u om de controle voor 2012 in het voorjaar van 2013 uit te 

voeren en inzichtelijk te maken in hoeverre 

terugvorderingensbeschikkingen over 2012 afgegeven dienen te worden. 

2 Verwerking in financiële administratie 

De aansluiting tussen de subadministratie Tcare en de financiële 

administratie leidt tot verschillen die veroorzaakt worden door onjuiste 

boekingen in de financiële administratie. 

Wij adviseren u er op toe te zien dat het Servicepunt71 deze aansluiting 

opstelt, waarbij de verschillen toereikend worden verklaard. 

Tevens bevelen wij u aan om de onjuiste boekingen te corrigeren. 

 
Proces: automatisering/ICT 

Nr. Bevinding en/of constatering Omvang risico Laag 

Advies 

1 Het is niet controleerbaar in hoeverre wijzigingen structureel worden 
getest en worden geaccordeerd 

Wij hebben vernomen dat wijzigingen, zoals releases en updates, wel 

worden getest maar dat daar geen vastleggingen van plaatsvinden. Ook 

ontbreekt een testplan of testprocedure zodat niet kan worden ingezien 

welke onderdelen zijn getest. Beide bevindingen hebben als gevolg dat 

niet inzichtelijk kan worden gemaakt welke testwerkzaamheden zijn 

uitgevoerd en welke bevindingen, gedurende testen, zijn geconstateerd 

en van opvolging zijn voorzien. Door deze tekortkomingen wordt niet 

voldaan aan een belangrijke voorwaarde om te kunnen steunen op 

geprogrammeerde controls binnen de applicatie. 

 

Wij adviseren u om op basis van een risicoanalyse in kaart te krijgen wat de 

belangrijkste key-controls zijn in de applicatie GISVG. Deze analyse moet 

resulteren in een standaard testplan met daarin ondermeer de belangrijkste 

kritische functionaliteit die per wijziging moet worden getoetst. Daarnaast 

adviseren wij u de uitgevoerde testwerkzaamheden vast te leggen en te 

bewaren. 
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Nr. Bevinding en/of constatering Omvang risico Laag 

Advies 

Het risico bestaat dat belangrijke kritische functionaliteit onvoldoende 

zijn getest waardoor belangrijke controls in de applicaties, zoals 

invoercontroles, bestaanscontroles of functiescheiding gerelateerde 

controles, niet (langer) betrouwbaar functioneren. 

2 De eisen aan de wachtwoorden zijn onvoldoende  

Wij hebben vastgesteld dat de wachtwoordinstellingen, voor het 

verkrijgen van toegang tot GISVG van onvoldoende niveau zijn. Zo wordt 

wel afgedwongen dat het wachtwoord om de 180 dagen moet worden 

gewijzigd maar worden bijvoorbeeld geen eisen gesteld aan een 

minimale wachtwoordlengte of het niet kunnen hergebruiken van 

voorgaande wachtwoorden. 

 

Het risico bestaat dat een gebruiker het wachtwoord kan raden van een 

collega en onder zijn/haar account onterechte handelingen kan 

uitvoeren in de applicatie zoals het aanpassen van tarieven. Dit risico 

wordt wel als laag ingeschat vanwege het beperkt aantal accounts in 

GISVG. 

Wij adviseren u om de wachtwoordinstellingen van de applicatie GISVG te 

verbeteren zodat deze voldoen aan de volgende vereisten: 

► Minimale wachtwoordlengte van acht karakters. 

► Verplicht periodiek wijzigen om de 90 dagen. 

► Voorgaande tien wachtwoorden mogen niet worden hergebruikt. 

► Na drie foutieve inlogpogingen wordt het account geblokkeerd. 

3 Aanvragen gericht op het toekennen, muteren en intrekken van 
rechten worden niet vastgelegd 

Wij hebben vastgesteld dat aanvragen gericht op het toekennen, 

muteren en intrekken van rechten van gebruikers niet worden 

vastgelegd. Hierdoor is het voor ons niet vast te stellen of rechten van 

nieuw aangemaakte gebruikers op basis van het ‘‘need-to-know’‘ principe 

zijn toegekend en/of dat accounts tijdig zijn geblokkeerd. 

 

Het risico bestaat dat gebruikers over meer rechten beschikken dan dat 

vanuit hun functie is benodigd. Vanwege het beperkt aantal gebruikers 

in de applicatie schatten wij dit risico wel als laag in. 

Wij adviseren u elke aanvraag, gericht op het toekennen, muteren en 

intrekken van rechten van gebruikers vast te leggen en te bewaren. 

Vanwege de beperkte omvang zou dit kunnen door bijvoorbeeld de 

aanvragen per mail te laten plaatsvinden en deze mails op één plek te 

bewaren. 
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Nr. Bevinding en/of constatering Omvang risico Laag 

Advies 

4 Uitvoeren van back-ups en recovery testen 

Het uitvoeren van back-ups en recovery testen is belegd bij SP71. Ten 

tijde van het uitbrengen van deze interim letter zijn de werkzaamheden 

bij SP71 nog niet afgerond. 

Wij zullen deze werkzaamheden op een later moment, maar voor de 

balanscontrole, uitvoeren en daarover rapporteren in het 

accountantsverslag. 
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Reikwijdte en controleaanpak 

 Reikwijdte werkzaamheden 

 In het kader van de door de raad aan ons verstrekte opdracht tot controle van de jaarrekening 2012 van de gemeente  

Leiderdorp brengen wij u hierbij verslag uit van de belangrijkste bevindingen en aanbevelingen naar aanleiding van de 

tussentijdse controlewerkzaamheden, die wij onlangs hebben uitgevoerd. 

 Bij de jaarrekeningcontrole maken wij mede gebruik van de administratieve organisatie en het daarvan deeluitmakende 

systeem van interne controle van uw gemeente. In dit verband hebben wij de opzet en bestaan 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 managementletter 

opgenomen bevindingen kunnen dan ook niet als limitatief worden beschouwd. 

 

Onze werkzaamheden zijn erop gericht een oordeel te kunnen geven over de jaarrekening 2012 van gemeente Leiderdorp. Ze 

zijn niet primair gericht op het opsporen van fraudes of onregelmatigheden in uw organisatie. De bevindingen in deze brief zijn 

daarom beperkt tot de punten die voortvloeien uit de door ons uitgevoerde werkzaamheden. Indien onze werkzaamheden 

aanwijzingen hebben opgeleverd voor opgetreden fraudes of onregelmatigheden, dan hebben wij u daarover onmiddellijk 

gerapporteerd. 

 

Bij onze controlewerkzaamheden hebben wij als uitgangspunt de door de raad vastgestelde toleranties gehanteerd. De raad 

heeft ons daarbij opgedragen om bij onze oordeelsvorming en rapportering uit te gaan van de hierna vermelde goedkeurings- 

en rapporteringstolerantie. 

  



 

 

 

 

 Goedkeuringstolerantie Goedkeurend Beperking Oordeelsonthouding Afkeurend 

Fouten in de jaarrekening 

(% lasten) 

< 1% >1% < 3% - > 3% 

Onzekerheden in de 

controle (% lasten) 

< 3% >3% < 10% > 10% - 

 

Op basis van de begroting 2012 van gemeente Leiderdorp betekenen bovengenoemde percentages dat een totaalbedrag aan 

fouten in de jaarrekening van € 0,8 miljoen en een totaal van onzekerheden van € 2,4 miljoen de goedkeurende strekking van 

de controleverklaring niet zullen aantasten. De rapporteringstolerantie is, zoals met u overeengekomen, gesteld op € 50.000. 

 

Onze controle richt zich tevens op de getrouwheid en rechtmatigheid van de informatie in de SiSa-bijlage van de jaarrekening. 

Voor SiSa gelden specifiek voorgeschreven rapporteringstoleranties die veelal lager zijn dan uw rapporteringstolerantie van 

€ 50.000. Wij passen deze voorgeschreven SiSa-toleranties eveneens op correcte wijze toe. 

 Controleaanpak 

 In overeenstemming met de wet1 resulteert onze accountantscontrole in het afgeven van een controleverklaring zowel met 

betrekking tot de rechtmatigheid van het financieel beheer (worden de financiële beheershandelingen conform de van 

toepassing zijnde wet- en regelgeving verricht) als met betrekking tot de getrouwheid (het getrouwe beeld van de financiële 

positie en het saldo van de baten en lasten). 

 

Onze controle valt globaal uiteen in een tweetal momenten. Bij de tussentijdse controle is de focus gericht op het toetsen van 

de door ons als significant aangemerkte processen binnen gemeente Leiderdorp terwijl bij de eindejaarscontrole de posten in 

de jaarrekening centraal staan. De identificatie van de significante processen vindt plaats op basis van risicoanalyse. 

 

 

                                                   
 
 
1 Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado) 



 

 

 

 

Bij onze tussentijdse controle hebben wij, voor zover mogelijk, de opzet van deze processen in kaart gebracht (hoe is de 

administratieve organisatie en de interne controle ingericht) en vervolgens het bestaan van deze processen vastgesteld 

(worden de procedures zoals beschreven ook in de praktijk gebracht). 

 

Om uiteindelijk te kunnen steunen op de interne controlemaatregelen zoals die in de processen zijn opgenomen, dienen wij ten 

slotte vast te stellen dat deze maatregelen gedurende het gehele jaar hebben gewerkt (het toetsen van de werking). 

 Hierbij steunen wij op de interne controlewerkzaamheden zoals deze in uw opdracht door Servicepunt71 worden uitgevoerd In 

deze managementletter rapporteren wij u de uitkomst van het eerste halfjaar. De controles over het tweede haljfaar worden 

begin 2013 uitgevoerd. 

 In het verslag van bevindingen naar aanleiding van de jaarrekeningcontrole komen de eventueel aanvullende bevindingen aan 

bod. 
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Actuele ontwikkelingen 

 Regeerakkoord VVD – PvdA 

 Het nieuwe kabinet Rutte II heeft op 29 oktober 2012 haar regeerakkoord gepresenteerd. De belangrijkste besluiten en 
voornemens zijn: 

► In het kader van de WMO worden gemeenten geheel verantwoordelijk voor de activiteiten op het gebied van ondersteuning, 

begeleiding en verzorging. De aanspraken op huishoudelijke hulp worden vervangen door een maatwerkvoorziening voor 

degenen die het echt nodig hebben en het niet uit eigen middelen kunnen betalen. De gemeenten wordt een ruime 

beleidsvrijheid gegeven met betrekking tot de concrete invulling van deze gedecentraliseerde voorzieningen. Daarnaast 

komt er binnen de WMO een plicht tot hergebruik van rolstoelen en scootmobielen. 

 

► Het wetsvoorstel Werken naar Vermogen wordt vervangen door een nieuwe Participatiewet die op 1 januari 2014 wordt 

ingevoerd. Deze Participatiewet voegt de WWB, WSW en een deel van de Wajong samen. Instroom in de WSW in zijn huidige 

vorm van voorwaarden wordt gestopt. Gemeenten krijgen binnen de kaders van de participatiewet de ruimte om beschut 

werk zelf te organiseren als voorziening. De IAOW zal per 1 januari 2014 komen te vervallen. Ten slotte zal in de WWB 

worden vastgelegd dat de uitkering tijdelijk wordt gestopt als de sollicitatieplicht niet wordt nageleefd. 

 

► Het participatiebudget zal worden gekort. De korting zal voor 30% worden verhaald op het re-integratiebudget van het 

UWV en voor 70% op het participatiebudget van gemeenten.  

 

► Het BTW-compensatiefonds zal worden afgeschaft. Met ingang van 2014 kunnen geen vorderingen meer ontstaan bij het 

BTW-compenstatiefonds, aangezien het fonds wordt afgeschaft met ingang van 2015. De middelen uit het BTW-

compensatiefonds worden overgeheveld naar het Gemeentefonds (en Provinciefonds) waarbij er een taakstellende 

structurele korting van 350 miljoen zal plaatsvinden. 

 

► Voor de lange termijn heeft het nieuwe kabinet gemeenten van ten minste honderdduizend inwoners voor ogen. Dit heeft 

gevolgen voor het overleg en de vormgeving van decentralisaties en financieringsarrangementen. 
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Het doel is om in 2025 tot een resterend aantal gemeenten van 100-150 te komen. 

 

► Tot slot gaan decentrale overheden in 2013 verplicht schatkistbankieren. Dit leidt tot een daling van de Nederlandse schuld 

en daarnaast worden de risico’s van beleggen voor decentrale overheden gereduceerd. 

 Ontwikkelingen binnen het sociale domein 

 ► Door de val van het kabinet Rutte I zijn bezuinigingen op het sociale domein van circa € 2,3 miljard niet gerealiseerd. Onze 

verwachting is (op basis van analyse van politieke partijprogramma’s en lopende ontwikkelingen) dat het nieuwe 

regeerakkoord er op gericht zal zijn bezuinigingen te realiseren in het sociale domein. De ingezette decentralisaties rond 

werken naar vermogen en dagbesteding zullen, mogelijk gewijzigd, alsnog worden ingezet. 

 

► Gemeenten zullen na 2014 extra financieel worden geconfronteerd met resultaten die worden geboekt rond re-integratie 

WWB. Per 1 januari 2014 is nieuw verdeelmodel voorzien waarbij de prikkels op ‘‘goed gedrag’‘ (lees uitstroom) sneller en 

meer worden beloond. Dit betekent dat de aansturing van activiteiten rond re-integratie des te meer van belang wordt. Dit 

zal consequenties hebben voor de manier waarop Sociale diensten en SW-bedrijven moeten presteren en samenwerken. 

 

► Tegelijkertijd blijft het van groot belang om risico’s rond rechtmatigheid in de uitvoering scherp te krijgen. Op basis van 

verschillende onderzoeken blijkt dat bijvoorbeeld de toekenning van WWB-uitkeringen relatief vaak op een onrechtmatige 

manier geschiedt. Voorschotten worden onrechtmatig toegekend zonder er een uniform en objectief afwegingskader wordt 

gebruikt. In de praktijk blijkt het lastig onrechtmatig uitgekeerde voorschotten terug te halen. 

 

► Hetzelfde geldt voor de doelmatigheid van de uitvoering. Onze ervaring is dat de kwaliteit van de managementinformatie 

waarmee wordt gestuurd, vaak voor verbetering vatbaar is. Een veelgebruikte kpi is de gemiddelde doorlooptijd van de 

behandeling van Aanvraag Levensonderhoud. Er zijn situaties bekend waarbij de norm wordt behaald, alleen omdat de 

aanvragen die direct ongeldig zijn, meetellen in het gemiddelde. Deze aanvragen hebben een minimale doorlooptijd. De 

aanvragen die wél in behandeling worden genomen, blijken juist een bijzonder lange doorlooptijd te hebben en voldoen niet 

aan de norm. 
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Een analyse van de informatie waarop managementinformatie (kpi’s) is gebaseerd, kan dergelijke foute aannames 

voorkomen en de sturing van de uitvoering aanzienlijk verbeteren. Lean Management kan hierbij van nut zijn. 

 

► Het rijk stelt geen compensatie voor reeds gemaakte herstructureringskosten van SW-bedrijven. Deze kosten zullen dus 

direct drukken op de eigen begroting. In veel regio’s zijn er fundamentele en langdurende transities voorzien waarbij 

sociale diensten en SW-bedrijven op een nieuwe manier gaan samenwerken en gaan bezuinigen. Het verdient aanbeveling 

om de toekomstige kosten van deze transitie te heroverwegen, doordat de herstructureringsfaciliteit (vooralsnog) is 

ingetrokken. 

 

► Onderdeel van de transitie zal zijn dat er extra inkomsten zijn voorzien (meer mensen naar buiten) en minder kosten door 

het afstoten van Produkt-Markt-Combinaties (vaak bedrijfsonderdelen) door SW-bedrijven. Door vertraging van invoering 

van nieuwe regelgeving bevelen we aan om te herijken of de ambities om met minder kosten, meer inkomsten te genereren 

nog altijd realistisch zijn. Een onrealistisch beeld zal consequenties hebben voor de solvabiliteitspositie en cash flow van 

SW-bedrijven, waardoor alsnog onvoorziene tekorten kunnen ontstaan. Tegelijkertijd blijft de noodzaak voor transitie 

bestaan; om onvoorziene tekorten en tegenslagen door vertraging te voorkomen blijft het van belang de reorganisatie/ 

transitie goed te (blijven) monitoren en besturen. 

 Regionale Uitvoeringsdienst 

 Gemeenten en provincies gaan samenwerken in regionale uitvoeringsdiensten (RUD’s) om de kwaliteit van de 

vergunningverlening, het toezicht en de handhaving van complexe en bovenlokale milieugerelateerde uitvoeringstaken te 

verbeteren. Door het Rijk, IPO, Unie van Waterschappen en VNG is bevestigd dat de Regionale Uitvoeringsdiensten per 

1 januari 2013 opgericht moeten zijn. Dat betekent dat er voor die tijd nog het nodige dient te gebeuren. Het ministerie kan 

gemeenten die niet bereid zijn om deze afspraken per begin 2013 na te komen, van hun bevoegdheden ontheffen. Dat betekent 

dat gemeenten niet langer bevoegd zouden zijn om vergunningen te verlenen en te handhaven voor milieuaspecten. 

 

Met de oprichting van de RUD’s is landelijk een totale investering gemoeid van afgerond € 182 miljoen. Door een oplopende 

efficiencywinst wordt beoogd dit bedrag binnen zes jaar terug te verdienen. 
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Na die zes jaar leveren de RUD’s een structurele besparing op van € 44 miljoen per jaar, waarvan € 24 miljoen ten goede komt 

aan gemeenten en € 20 miljoen aan provincies. Aangezien de oprichtingskosten aanzienlijk kunnen oplopen voor gemeenten, is 

er door de VNG en IPO een tegemoetkoming gevraagd voor de oprichtingskosten, zodat de terugverdienperiode teruggebracht 

kan worden. Het ministerie wil echter eerst overige alternatieven geïnventariseerd hebben om de terugverdienperiode tot een 

acceptabel niveau terug te brengen, bijvoorbeeld door de inbreng van meer taken bij de RUD’s. Binnenkort zal tijdens een 

bestuurlijk overleg tussen betrokken partijen opnieuw naar de alternatieven gekeken worden. 

 

Gemeente Leiderdorp is aangesloten bij de Regionale uitvoeringsdienst West-Holland. 

 WOPT wordt WNT 

Openbaarmaking beloningen 

bestuurders 

De WNT stelt, naast een verplichting tot openbaarmaking op persoonsniveau van de bezoldiging van topfunctionarissen, een 
maximum aan die beloning van: 
Bestuurders: 

► toezichthouders (raad van commissarissen of raad van toezicht), 

► de hoogste leidinggevenden (managementteam), en 

► bepaalde ingehuurde derden. 

 
Voor bestuurders en hoogste leidinggevenden zijn tevens grenzen gesteld aan de contractuele ontslagvergoeding (€ 75.000). 
Een overschrijding van het beloningsmaximum — circa € 225.000 op fulltime jaarbasis, inclusief loon in natura (zoals de auto 
van de zaak) en inclusief het werkgeversdeel in de pensioenpremie — is voor dat deel onverschuldigd betaald en moet door de 
betrokkene worden terugbetaald. Niet terugbetaalde overschrijdingen moeten door ons bij de minister worden gemeld. 
 
Het beloningsmaximum voor toezichthouders is 5% (circa € 11.250 per jaar) en voor de voorzitter van het toezichthoudende 
orgaan 7,5% (circa € 16.875). 

 
De WNT zal van toepassing zijn op aanstellingen en op arbeidscontracten die zijn gesloten ná de inwerkingtreding van de 
nieuwe wet. De WNT kent een eerbiedigende werking van vier jaar (2013 tot en met 2016) na inwerkingtreding van de WNT, 
voor contracten die al bestonden op 6 december 2011. Dit is de datum waarop de Tweede Kamer het wetsvoorstel heeft 
aangenomen. Daarna moet de beloning in de drie volgende jaren (2017, 2018, 2019) stapsgewijs worden afgebouwd, zodat in 
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jaar acht (2020) de bezoldiging het maximum niet meer overschrijdt. 
Deze eerbiedigende werking geldt niet voor zover bezoldigingen en bestaande contracten zijn aangepast ná 6 december 2011. 

 
Wij adviseren gemeente Leiderdorp om tijdig de gevolgen in kaart te brengen van de nieuwe Wet normering bezoldiging 
topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Deze nieuwe wet vervangt de Wet openbaarmaking uit publieke 
middelen gefinancierde topinkomens (WOPT). De beoogde ingangsdatum is 1 januari 2013, afhankelijk van goedkeuring door 
de Eerste Kamer. 

 Uitbreiding belastingplicht overheidsbedrijven 

Uitbreiding belastingplicht 

overheidsbedrijven 

Op 11 mei 2012 heeft de Staatssecretaris van Financiën zijn Notitie Belastingplicht Overheidsbedrijven aan de Eerste en 

Tweede Kamer gezonden. Deze notitie is onderdeel van het langlopende proces van de herziening van de belastingpositie van 

overheidsbedrijven, met name op het gebied van de vennootschapsbelasting. Het belangrijkste doel van de voorgenomen 

herziening is zo veel mogelijk te voorkomen dat overheidsbedrijven een concurrentievoordeel (kunnen) hebben doordat zij geen 

vennootschapsbelasting betalen. Dit wordt niet alleen vanuit economisch oogpunt onwenselijk geacht, maar is tevens in strijd 

met Europese staatssteunregels. 

 

In de Notitie Belastingplicht Overheidsbedrijven heeft de staatssecretaris van Financiën aangekondigd: 

(i) alle indirecte overheidsbedrijven (zoals BV’s en NV’s) integraal te willen belasten voor de vennootschapsbelasting; en 

(ii) overheden te willen verplichten hun concurrerende activiteiten in te brengen in een (belaste) BV of NV. 

 

Ook voor aan de overheid gelieerde stichtingen en verenigingen zou belastingplicht kunnen ontstaan door de concurrerende 

activiteiten (mits zij fiscaal gezien een onderneming drijven). 

 

Opvallend is dat dit onderwerp na de val van het Kabinet niet controversieel is verklaard en dat tijdens de eerste behandeling in 

de Tweede Kamer deze zomer is aangedrongen op een snelle invoering van de beoogde wettelijke regeling. Dat alles doet 

vermoeden dat de invoering relatief snel zal plaatsvinden. Het gerucht gaat dat de beoogde ingangsdatum 1 januari 2014 zou 

zijn. De komende periode zullen diverse consultatierondes  plaatsvinden met onder andere de ministeries, de Vereniging van 

Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen. 
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Het moge duidelijk zijn dat de voorgenomen wijzigingen grote gevolgen kunnen hebben, zowel in financieel opzicht als voor de 

juridische structuur van uw organisatie. Om hierop zo goed mogelijk te kunnen anticiperen is het essentieel tijdig actie te 

ondernemen. Zo kan het bijvoorbeeld raadzaam blijken de juridische structuur of de wijze van financiering aan te passen. Ook 

zal nadrukkelijk aandacht moeten worden geschonken  aan de zakelijkheid van opbrengsten- en kostentoerekening tussen de 

verschillende activiteiten en rechtspersonen. 

 

Wij raden daarom aan om in de komende periode de te verwachten impact van de voorgenomen wijzigingen in beeld te krijgen. 

Dit stelt u in staat waar nodig tijdig te anticiperen ten aanzien van uw structuur, maar ook om een strategie te ontwikkelen voor 

de behartiging van uw belangen tijdens de geplande consultatieronde van de staatssecretaris. 

Crisisheffing over loon 2012 

 

Werkgevers moeten in 2013 een eenmalige belasting (zgn. crisisheffing) betalen van 16% over het loon uit tegenwoordige 

dienstbetrekking (inclusief bonus) dat zij in 2012 aan een medewerker hebben betaald, voor zover dat loon hoger was dan 

€ 150.000. Deze eenmalige heffing moet de schatkist € 500 miljoen opleveren. 

 

Wij adviseren het college te onderzoeken voor welke personeelsleden deze heffing van toepassing is en de gevolgen hiervan te 

verwerken in de jaarrekening 2012. 

 


