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reactie van het college op het verslag van bevindingen
accounta ntscontrole 2017

Geachte leden van de raad,

Op 13 september jl. hebben wij een afschrift ontvangen van het verslag van
bevindingen accountantscontrole 2077, zoals dat door EY is uitgebracht aan de raad
Wij hebben het verslag van bevindingen in onze collegevergadering van 25
september jl. besproken.

Wij zÍjn verheugd dat de accountant ook over 2017 een goedkeurende verklaring
heeft afgegeven bij de jaarrekening van de gemeente Leiderdorp voor zowel de
getrouwheid als de rechtmatigheíd. Minder gelukkig zijn wij met de zeer lange
doorlooptijd van de controle dit jaar, met het niet op tijd kunnen vaststellen van de
jaarrekening 2017 door de raad voor L5 juli2018 als gevolg. Zoals bij u bekend is de
lange doorlooptijd van de controle het gevolg geweest van uitval en onvoldoende
controlecapaciteit bij de accountant. Daarnaast geeft de accountant in haar verslag
van bevindingen aan, dat de eisen die aan de accountantscontrole worden gesteld
steeds verder worden aangescherpt. Hierdoor stelt de accountant ook steeds
hogere eisen aan de door de gemeente op te leveren controle-informatie. Dit heeft,
naast extra controlecapaciteit aan de kantvan de accountant, geleid tot extra
benodigde inzet aan de kant van de gemeente en ServicepuntTl.

wij stellen voor om het controleproces over 2ot7 samen op korte termijn met de
accountant te evalueren en daarbij (opnieuw) duidelijke afspraken te maken over
zowel de planning als de op te leveren stukken voor de controle van de jaarrekening
2018. ln vervolg daarop zal door de ambtelijke organisatie nog een evaluatie en
overleg plaatsvinden met ServicepuntTL over de oplevering van het controledossier.

Over de aanbevelingen van de accountant in het verslag van bevindingen over de
controle van de jaarrekening 20L7 informeren wij u verder als volgt.
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Sociaaldomein
Sinds 2015 heeft de gemeente in haar jaarrekening te maken met onzekerheden
voor wat betreft de rechtmatigheid en getrouwheid van de Wmo en Jeugdhulp in
natura als ook voor de persoonsgebonden budgetten. Het gaat om het onvoldoende
richting de accountant kunnen aantonen dat zorgprestaties daadwerkelijk hebben
plaatsgevonden. De accountant adviseert om passende maatregelen te nemen om
dit voor 2018 op te lossen.

Bij de huidige organisatie en inrichting van de processen is de gemeente voor de
prestatieonderbouwing van de zorg in natura afhankelijk van de controle-informatie
met accountantsverklaringen van de zorgleveranciers. Zoals bekend loopt dit proces
voor de Jeugdhulp via de TWO van Holland Rijnland en voor de Wmo via het
contractbeheer dat voor de Leidse regio is belegd bij ServicepuntTL. ln het geval van
de persoonsgebonden budgetten is er geen sprake van een controle op de
prestatielevering. De SVB toetst bij het uitbetalen van declaraties alleen of er een
budget en zorgovereenkomst aanwezig zijn op grond van een door de gemeente
afgegeven beschikking. Het is aan de gemeenten om te controleren of de bij de SVB

gedecla ree rde zo rgprestaties ook daadwerke I ijk ge leve rd zijn.
Om meer zekerheid te krijgen over de prestatielevering bij zowel de zorg in natura
als de persoonsgebonden budgetten is het een optie om de ontvangers van de zorg
te benaderen en hÍer naar te vragen. Dit moet dan wel volgens een vast protocol
plaatsvinden en worden vastgelegd. Vooralsnog heeft Leiderdorp hier niet voor
gekozen en staat dit voor 20L8 ook niet gepland. Hierbij speelt mee dat wij geen
voorstander zijn van extra administratieve lasten en kosten, zonder er zeker van te
zijn dat dit voor de accountant voldoende betrouwbare controle-informatie
oplevert.

lnkopen en aanbesteden
Door het ontbreken van duidelijke vastleggingen van de overwegingen bij het
opstarten van een aanbestedingsproces heeft de accountant in de aanbestedingen
2017 onrechtmatigheden geconstateerd voor € O,42 miljoen. Dit zijn
aanbestedingen van diensten en leveringen waarbij met name het heterogene
karakter van de individuele opdrachten achteraf niet voldoende richting de
accountant kan worden aangetoond.
Wij onderschrijven de bevinding van de accountant dat het documenteren van de
inkopen beter kan en moet. Het gaat om het schriftelijk en centraal vastleggen van
de overwegingen en raming van individuele opdrachten aan de voorkant met
aandacht voor de kwalificatie van de inkoop als dienst, levering of werk, de
publicatiestukken, offertes en de beoordeling daarvan, gunningsbrieven en de
afgesloten contracten en overeenkomsten. Het belang zal opnieuw en nadrukkelijk
onder de aandacht worden gebracht bij de betrokkenen in de organisatie.
Aanvullend is aan de inkoopadviseurs van ServicepuntTl gevraagd om hierop alert
te zijn bij de inkoop- en aanbestedingsprocedures die zij begeleiden.
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