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Geacht Bestuur, 

 

Hierbij ontvangt u het Verslag van bevindingen van Ernst & Young betreffende de controle 2012, inclusief het 

Assurancerapport. Dit verslag is onderdeel van een drieluik: 

 Eerder verscheen de management-letter interim-controle 2012 (oktober 2012). Dit bevatte bevindingen en 

aanbevelingen naar aanleiding van de tussentijdse controle op de processen van Servicepunt71. 

 Bijgaand Verslag van bevindingen inclusief Assurancerapport (maart 2013) bestaat uit tw ee delen.  

In deel één, het Verslag van bevindingen, gaat Ernst&Young nader in op de opvolging die de organisatie heeft 

gegeven aan de verbeterpunten die in de managementletter d.d. 23 oktober 2012 w aren opgenomen.  

In deel tw ee, het Assurancerapport, gaat Ernst&Young in op de uitkomsten van het onderzoek naar de opzet, 

het bestaan en de w erking van de AO/IB binnen de bedrijfsvoeringsprocessen inzake de dienstverlening van 

Servicepunt71 ten behoeve van de deelnemende gemeenten. 

 In een later stadium volgt nog het Verslag van bevindingen Jaarrekening 2012, dat zich specif iek richt op de door 

Enrst&Young gecontroleerde jaarstukken van Servicepunt71, en de Controleverklaring. 

 

 

Uit het Verslag van bevindingen blijkt dat forse verbetering is geboekt ten opzichte van de eerder afgegeven 

managementletter. Veel onderdelen hebben een verlaagde risicostatus gekregen of z ijn inmiddels als “opgelost” 

benoemd. Ook het functioneren van de verbijzonderde controle binnen Servicepunt71 is aanzienblijk verbeterd. Dit 

Verslag van bevindingen richt zich op de huidige situatie binnen de processen.  

 

Het feitelijke Assurancerapport heeft betrekking op heel 2012 en richt zich uitsluitend op de w erking van de 

beheersmaatregelen binnen de processen (en niet op de risico’s)  over heel 2012. Dit rapport, dat technisch van aard 

is en voornamelijk bedoeld is voor de accountants van de betrokken gemeenten, is op het eerste oog kritischer. Het 

totaaloordeel luidt dat beheersmaatregelen afdoende zijn opgezet en gew erkt hebben in 2012, maar dat er een 

beperking geldt tav een aantal specif iek in het rapport opgenomen beheersmaatregelen. Hierbij is aangegeven in 

w elke mate resterende risico’s zijn afgedekt of w elke w erkzaamheden nog door deelnemende gemeenten moeten 

w orden uitgevoerd om deze resterende risico’s af te dekken. Overigens gaat het in een aantal gevallen ook om de 
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ketenverantw oordelijkheid, w aarbij Servicepunt71 samen met de klantorganisaties nog afspraken moet maken over 

de inrichting van het proces. 

 

In het DB van 7 maart is afgesproken om de stukken via de DB-leden in de verschillende colleges te behandelen. Het 

voorstel daarbij is om de colleges te laten beoordelen of, en zo ja in w elke vorm en op w elke termijn 

raads(commissies) w orden betrokken en elkaar daarover via de secretaris van het Dagelijks Bestuur te informeren.  

 

In het DB van 7 maart is tevens voorgesteld om binnenkort een bijeenkomst te organiseren voor raadsleden w aarbij 

gelegenheid is om vragen te stellen aan de accountant van Servicepunt71. Servicepunt71 inventariseert de potentiële 

belangstelling en komt met een voorstel om dit te organiseren (actie SP71). 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Robin Zoet,  

Concerncontroller  

Servicepunt71 


