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1. 
Managementletter gemeente Leiderdorp 

Geachte leden van de Raad, 

Op 9 januari heeft de gemeente de definitieve managementletter ontvangen van Ernst & 
Young naar aanleiding van de door hen uitgevoerde interim-controle in november en 
uitgevoerde scan informatietechnologie in december 2012. De managementletter is op 15 
januari in het college besproken. 

Conform het Normenkader voor de accountantscontrole op de jaarrekening, zoals door de 
raad op 8 oktober 2012 vastgesteld, wordt de managementletter u ter informatie voorgelegd. 
Daarbij geven wij de volgende reactie mee op de door de accountant in de managementletter 
opgenomen conclusies en aanbevelingen. Hierbij volgen wij de indeling van de 
managementletter in de volgende drie hoofdstukken: bestuurlijke aandachtspunten (H1), waar 
staat de gemeente (H2) en uitgevoerde scan naar de informatietechnologie (H3). 

Bestuurlijke aandachtspunten 

De in dit hoofdstuk door Ernst & Young genoemde aandachtspunten worden herkend en de 
genoemde aanbevelingen worden opgevolgd. Het gaat om het volgende: 

• Het opstellen van een analyse waaruit blijkt dat de waardering van de activa (vastgoed, 
grondexploitaties en vorderingen) juist zijn en dat waarderingsrisico's afdoende zijn 
afgedekt door middel van voorzieningen. 
Reactie: Dit wordt standaard bij het opstellen van de jaarrekening meegenomen en zal dit 
jaar extra aandacht krijgen. 
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• Het verder aanscherpen van de beoordeling van de (financiële) risico's inzake verbonden 
partijen. 
Reactie: In de paragraaf weerstandsvermogen van de jaarrekening worden altijd al de 
risico's van de verbonden partijen meegenomen. Vanaf 2012 zal in de paragraaf 
weerstandsvermogen afzonderlijk inzichtelijk worden gemaakt welk deel van de risico's 
betrekking heeft op de verbonden partijen. 
Een bijzonder risico bij de jaarrekening over 2012 ligt bij Servicepunt71. De bevindingen 
uit de interim-controle van Servicepunt71 gaven en geven aanleiding tot het treffen van 
maatregelen en verscherpte aandacht op de opvolging daarvan. Hierop wordt in het 
vervolg (zie onder waar staat de gemeente) nader ingegaan. 

• Op het gebied van automatisering wordt aandacht gevraagd voor de beveiliging van de 
met DigiD ontsloten kanalen, het verbeteren van de digitale dienstverlening en de 
splitsing SP71 -Leiderdorp. Dit is door Ernst & Young verder uitgewerkt in hoofdstuk 3 van 
de managementletter. 

• Met betrekking tot de wet HOF wordt geadviseerd om de gevolgen van dit wetsvoorstel in 
kaart te brengen. 
Reactie: De inventarisatie van de gevolgen zal in SP71 -verband worden gemaakt. Aan de 
hand daarvan zal een plan worden opgesteld om het Leiderdorps EMU-Saldo periodiek te 
monitoren om zo eventuele gevolgen direct bij de advisering inzake investeringen te 
kunnen meenemen. 

Waar staat de gemeente 

Ernst & Young constateert op basis van de tussentijdse controle (paragraaf 2.6 evaluatie 'in 
control') dat de gemeente Leiderdorp het financieel beheer en het rechtmatigheidsbeheer op 
orde heeft. Dit is zichtbaar gemaakt in de bedrijfsvoeringsmonitor zoals Ernst & Young die in 
de managementletter heeft opgenomen. In een bijlage bij de managementletter zijn de 
detailbevindingen en aanbevelingen opgenomen per proces. 

Belangrijkste aandachtspunt zijn de processen die zijn ondergebracht bij Servicepunt71. De 
managementletter die Leiderdorp ontvangen heeft over de uitvoering van de processen door 
Servicepunt71 inzake het financieel beheer, inkopen en aanbestedingen, betalingen en 
personeel is kritisch van aard. Servicepunt71 heeft op basis hiervan een actieplan opgesteld 
inclusief prioritering. Dit actieplan is mede door ons en onze accountant beoordeeld en de 
opvolging van de actiepunten wordt gemonitord. 

Daar waar (uiteindelijk) onvoldoende gesteund zal kunnen worden op de in de processen 
ingebouwde beheersmaatregelen en/of aanvullend uitgevoerde controles door Servicepunt71 
zelf, zullen door onszelf of de accountant van Leiderdorp aanvullende controles moeten 
worden uitgevoerd om voldoende zekerheid te krijgen over de jaarrekening. Of dit nodig is, en 
zo ja in welke vorm en mate, zal uiteindelijk worden bepaald aan de hand van het 
Assurancerapport dat begin februari, inclusief een voortgangsbrief over de eerdere 
managementletter punten, zal worden uitgebracht door de accountant van Servicepunt71. 
Hierover zullen wij tijdig met onze eigen accountant spreken en overleggen. 



De jaarrekening over 2012 wordt de komende periode opgesteld. Op dit moment worden met 
Servicepunt71 concrete schriftelijke afspraken gemaakt over de door de gemeente hiervoor 
aan te leveren input en de oplevering van de nodige tussenresultaten en de uiteindelijke 
jaarrekening door Servicepunt71, inclusief planning in de tijd. De controle van de jaarrekening 
door Ernst & Young staat vooralsnog gepland voor de eerste week van april. 

Servicepunt71 is op 1 januari 2012 van start gegaan en bevindt zich nog in de opbouwfase. 
Momenteel wordt door Servicepunt71 en de gemeenten, in samenwerking met Twijnstra 
Gudde, gewerkt aan de doorontwikkeling van de gezamenlijke bedrijfsvoering en worden bij 
de service-eenheden, waaronder Financiën, specifieke doorlichtingen uitgevoerd. Dit met het 
doel de dienstverlening door Servicepunt71 te verbeteren en te optimaliseren Hierover wordt 
u afzonderlijk geïnformeerd. 

Scan informatietechnologie 

Eind 2013 moet de gemeente voldoen aan de Norm ICT-beveiligingsassessments.DigiD. 
Leiderdorp beschikt momenteel over drie DigiD koppelingen en is voornemens dit te 
reduceren tot twee. In SP71-verband wordt een plan van aanpak opgesteld om eind 2013 te 
voldoen aan de gestelde beveiligingsnormen. 

Met betrekking tot de verbetering van de digitale dienstverlening kan worden vermeld dat dit 
als onderdeel van het project KCC (Klant Contact Centrum) nadrukkelijk onderdeel uit maakt 
van de algehele dienstverlening aan burgers en bedrijven. 

Een belangrijk aandachtspunt is de verdeling van de taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden tussen Servicepunt71 en de gemeente (splitsing) op het gebied van de 
informatietechnologie. Het netwerkbeheer en het uitvoeren van back-ups worden geheel door 
Servicepunt71 uitgevoerd. Bij het wijzigingsbeheer en de logische toegangsbeveiliging van 
applicaties (waaronder de GISVG-applicatie voor belastingen) is deze verdeling minder 
helder. Ernst & Young adviseert om hiervoor een taken en verantwoordelijkheden matrix op te 
stellen en deze met Servicepunt71 af te stemmen. Dit zal in 2013 worden opgepakt. Daarbij 
zal ook worden gekeken naar het verbeteren van het wijzigingsbeheer, zoals het werken met 
een testplan c.q. vaste testprocedure, inclusief het vastleggen van de uitgevoerde 
testwerkzaamheden bij wijzigingen. 

Wij hopen u met bovenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders, 

A.H. Schouten 
secretaris 

..M. Driessen-Jansen 
burgemeester 


