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Geachte leden van de raad,

Bijgaand ontvangt u het algemeen controleplan 201"9. Dit plan is in onze vergadering
van 1"6 julij.l. vastgesteld en wordt u ter informatie toegezonden.

Het algemeen controleplan 2019 voor Leiderdorp geeft op hoofdlijnen inzicht in de
opzet van de organisatie en interne beheersing en de wijze waarop gedurende het
jaar getoetst wordt of deze in control is. Dat wil zeggen: de organisatie wordt
zodanig bestuurd en beheerst, dat de doelstellingen worden gerealiseerd. Er is zicht
en grip op de risico's en de processen worden rechtmatig, doelmatig en
doeltreffe nd u itgevoe rd, inclusief een getrouwe ve ra ntwoo rd i ng.

Over de uitkomsten van de controles en overige werkzaamheden, zoals in het plan
opgenomen, wordt tweemaal per jaar intern gerapporteerd. Dit vindt plaats in de
halfjaarrapportages van control. Eenmaal per jaar vindt externe verantwoording
plaats door middel van het in control statement, als onderdeel van de jaarrekening

De jaarrekeningcontrole 2018 is 2 julij.l. afgerond en in dit algemeen controleplan
wordt uitvoering gegeven aan de bevindingen van de accountant. Bij alle proces
verbetertrajecten wordt SP71 direct betrokken. Bij onderstaande bevindingen wordt
ook het verband gelegd met de motie jaarrekening d.d. 8 juli 20L9:

- lnkoop- en aanbesteding: Tweejaarlijks wordt een spendanalyse uitgevoerd. De
spendanalyse is een controle die twee keer per jaar door Sp71 team AO/C
uitgevoerd wordt op het inkoop- en aanbestedingsproces dat zich uitstrekt van
inkoopbehoefte t/m betaling van facturen. De controle bij Leiderdorp is specifiek
gericht op de juistheid en rechtmatigheid van de gevolgde inkoopprocedures,
inclusief het tijdig verlengen van contracten. Gezien de onrechtmatigheidsfouten in
dit proces richt de controle 2O79 zich zowel op inkopen boven de Europese
drempelwaarden als op inkopen die hier onder liggen. Dit jaar wordt een extra
tweejaarlijkse controle toegevoegd op het inkoopproces bij de gemeente Leiderdorp
zelf, voordat de inkoopadviseurs bij SP71 worden ingeschakeld om zo
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tekortkomingen in het proces bij de gemeente tijdig te traceren en te corrigeren'
Daarnaast is gestart met verbetersessies voor de gemeentelijke organisatie i.s.m.

SP71 (inkoopadviseurs, team AO/lC en financiële adviseurs). De gemeentelijke

organisatie is aandachtspunten meegegeven n.a.v. de onrechtmatigheidsfouten uit
2018 en informatie verstrekt over wat precies fout is gegaan. De eerste halfjaar

spendanalyse wordt op dit moment voorbereid in samenspraak met de nieuwe

accountant. zie pag. 16 van het plan. ln de motie wordt aangegeven dat drie spend-

analyses gedurende het jaar een absoluut minimum is. De eerste spendanalyse vindt
plaats na het eerste halfjaar en de tweede begin 2020 en zal heel 2019

gecontroleerd worden, waarbij ook tot het moment van de jaarrekeningcontrole

ook de uitgaven in 2020 meegenomen worden. Dit is ook bij de jaarrekening 201-8

gebeurd. M.a.w. een deel van het nieuwe boekjaar wordt meegenomen in de

tweede controle. ln deze controles worden de inkoopgegevens van crediteuren over

de laatste 4 jaar (20L6 t/m 2Ot9 en deel 2020) cumulatief doorgelicht of deze

binnen de Europese aanbestedingsgrenzen blijven. Drie keer een spendanalyse uit

te voeren levert bij de eerste spend van de drie geen waardevolle informatie om bij

te sturen, omdat het begin van het nieuwe boekjaar reeds is meegenomen in de

jaarrekeningcontrole van het lopend boekjaar en de facturenstroom pas na het

eerste halfjaar goed op gang komt.

- lnkopen met zogenaamde 0 paar ogen hebben vooraf aan de betaling al een 4

ogen-controle ondergaan. Bijvoorbeeld een subsidieverstrekking waarbij de

aanvraag getoetst is door een beleidsmedewerker aan de Algemene subsidie

verordening en vervolgens de conceptbeschikking collegiaal getoetst is. De

subsidiebetalingen zijn het gevolg van de beschikkingen en worden betaald conform

opgenomen verplichtingen. Hetzelfde geldt ook voor facturen voor bijvoorbeeld

aankopen van gronden. De inkopen met zogenaamde 1- paar ogen zijn in aantallen

en in euro's niet groot en per kwartaal vindt door de concerncontroller een

doorlichting plaats van deze 0 en L paar ogen facturen. Daarnaast heeft de

accountant bij de jaarrekeningcontrole 2018 deze facturen diepgaand gecontroleerd

en zijn geen bevindingen naar voren gekomen. Bij de jaarrekeningcontrole 20L9

voert de concerncontroller zelf op basis van een door de accountant genomen

steekproef een controle uit. Zie pag.17 van het plan. ln de motie wordt aangegeven

dat bij inkopen te allen tijde het 4-ogen-principe moet gelden. Met voorgaande

ingebouwde controles is dit niet nodig. Hetzelfde geldt voor de in de motie

aangegeven risico's op het gebied van fraude met facturen. Op pagina 23 van het

accountantsverslag, meldt de accountant dat de gemeente onderzoek heeft

uitgevoerd, adequate maatregelen en acties heeft getroffen die dergelijke

voorvallen in de toekomst moet vermijden. Daarnaast heeft SP71 een verscherpte
procedure opgesteld voor de gehele regio voor dit soort facturen. De accountant
vindt deze maatregelen adequaat. De accountant heeft dit onderwerp tijdens de

werkgroep financiën van afgelopen 2 juli toegelicht en bevestigd dat de

aangescherpte controlemechanisme voldoende zijn.

- Procesbeschrijvingen zijnin2OtT geactualiseerd, opgenomen in het handboek AO

en zijn voor iedereen beschikbaar via het intranet VSP. Voor 2019 worden in iedere

geval de procesbeschrijvingen lnkoop- en aanbestedingen, WMO, PGB en toeleiding

Jeugd PGB geactualiseerd conform eisen van de nieuwe accountant. Zie pag. 13 van

het plan.

- Gezien de bevindingen uit de jaarrekeningcontrole 2018 wordt in 2019 een aantal

controles door de gemeente zelf gedaan. Via o.a. een belronde op basis van een

door de nieuwe accountant goedgekeurd belformulier, worden PGB WMO cliënten
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gevraagd naar de zorglevering. Deze zorgcontrole wordt in combinatie met de VIC
WMO uitgevoerd. Daarnaast worden bij herindicaties in het resterend jaar cl¡ënten
in gesprekken gevraagd naar de zorglevering en worden de gespreksverslagen
vastgelegd. op deze manier wordt de onzekerheid in de PGB wMo voor een groot
deel gereduceerd. Onderzocht wordt welke mogelijkheden er zijn om dit ook voor
de PGB Jeugdzorg te doen.

- De onzekerheid m.b.t. declaraties van zorgaanbieders wMo voor intensieve
begeleiding wordt d.m.v. controles met cAK bestanden en TCare gegevens zoveel
mogelijk gereduceerd in combinatie met controles door Contractbeheer WMO SP71
Voor de jaarrekening 2018 heeft de gemeente met deze controles de onzekerheid
van € 0,3 miljoen naar € 0,08 miljoen kunnen brengen. Een grote kanttekening
hierbij is dat deze controles zeer tijdrovend en arbeidsintensief zijn. ln 2019 richten
w'rj deze controles ' slimmer', efficiënter en eerder in het jaar in, zodat we tijdig een
beeld krijgen van de onzekerheden en fouten in declaraties en hierdoor sneller met
zorgaanbieders de declaraties corrîgeren.

Het plan voor 2019 betreft een actualisatie van het plan voor 2018 zoals door het
college vastgesteld en kent een zelfde opzet. De opzet en de belangrijkste
wijzigingen ten opzichte van 2018 zijn terug te vinden in paragraaf 1.3 van het plan

Hoogachtend,

en wethouders,

L.M. Driessen-Jansen

burgemeesterreta

_?_
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Hoofdstuk 1. Algemeen 
 

1.1 Inleiding 

 De gemeente Leiderdorp is, net als iedere andere organisatie, gericht op het behalen van doelstellingen. Om deze doelstellingen te realiseren, 
worden activiteiten gepland en uitgevoerd. Dit alles binnen de nodige formatie, financiële kaders, spelregels, richtlijnen en procedures. Regelmatig 
dient te worden getoetst of de doelstellingen ook worden gerealiseerd en of dit binnen de kaders plaatsvindt. Waar nodig wordt er bijgestuurd. 
Schematisch kan dit worden weergegeven in de regelkring of het model van Deming: 
Plan-Do-Check-Act (plannen, uitvoeren, controleren en bijsturen). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bovenstaande regelkring is uitgewerkt in de planning- en controlcyclus van Leiderdorp waarin jaarlijks de kadernota, meerjarenbegroting, 
tussentijdse verantwoordingsrapportages en het jaarverslag worden opgesteld. Onderdeel van de regelkring zijn de periodieke verbijzonderde 
interne controles en overige onderzoeken die worden uitgevoerd om vast te stellen in hoeverre de primaire en bedrijfsvoeringsprocessen doelmatig, 
doeltreffend en rechtmatig verlopen en de informatie die daaruit gegenereerd wordt, ook betrouwbaar is. Dat wil zeggen in hoeverre Leiderdorp in 
control is. 

 

1.2 Doelstelling en vaststelling van het algemeen controleplan 

 Doelstelling van het algemeen controleplan is inzicht te geven in de mate waarin de gemeente Leiderdorp in control kan zijn (de opzet van de interne 
organisatie en beheersing) en op welke wijze getoetst wordt of hier gedurende het jaar ook daadwerkelijk sprake van is (het bestaan en de werking 
van de interne organisatie en beheersing). 
 

Definitie In Control Het in control zijn, wordt als volgt gedefinieerd: het zodanig sturen en beheersen van de bedrijfsprocessen dat de doelstellingen worden 
gerealiseerd. Er is zicht en grip op de risico’s en de processen worden rechtmatig, doelmatig en doeltreffend uitgevoerd, inclusief een getrouwe 
verantwoording. 
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 Het algemeen controleplan wordt jaarlijks opgesteld dan wel geactualiseerd. Dit gebeurt voor aanvang van het controlejaar waarbij het controlejaar 
loopt van mei tot en met april. Het plan wordt met de gemeentesecretaris en het programmamanagementteam afgestemd en ter vaststelling aan 
het college aangeboden. Het door het college vastgestelde plan wordt conform de verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid ter 
informatie aan de raad en rekenkamer toegezonden. 
 

1.3 Opzet en leeswijzer / managementsamenvatting 
 Het algemeen controleplan voor 2019 betreft een actualisatie van het plan voor 2018 en kent een zelfde opzet. De belangrijkste wijzigingen in het 

plan voor 2019 ten opzichte van 2018 worden onderstaand per hoofdstuk aangegeven. 
 

 Na dit eerste hoofdstuk, waarin de doelstelling van het algemeen controleplan is vastgelegd, volgt hoofdstuk 2 waarin wordt ingegaan op de 
controleomgeving. Dit betreft met name de opzet van de interne organisatie en beheersing en de wijze waarop het toezicht en de controle daarop is 
ingericht en wordt uitgevoerd. Voor het inkoop en aanbestedingsproces zijn tekortkomingen in het proces geconstateerd door het AO/IC team van 
Servicepunt71 en door de accountant. Daarnaast wordt wederom door de accountant benadrukt dat de gemeente controlewerkzaamheden moet 
verrichten om zeker te zijn van de zorglevering m.b.t. met name de PGB’s. 
 
In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de procesbeschrijvingen van de gemeente Leiderdorp. In de procesbeschrijvingen ligt de administratieve 
organisatie vast waaronder de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Het beheer van de procesbeschrijvingen is belegd bij 
Servicepunt71. In dit hoofdstuk wordt stilgestaan bij de wijze waarop dit beheer plaatsvindt en welke procesbeschrijvingen aanpassing behoeven (is 
opdracht aan Servicepunt71). 
De opdracht voor 2019 aan Servicepunt71 bestaat o.a. uit de procesbeschrijvingen gekoppeld aan de VIC’s te actualiseren waar nodig. Dit betreft in 
ieder geval de procesbeschrijvingen voor de Wmo, PGB en inkoop-en aanbesteding. 
 
In hoofdstuk 4 volgt de opzet van de risicoanalyse op de bedrijfsprocessen van de gemeente Leiderdorp. Deze risicoanalyse wordt jaarlijks 
geactualiseerd (uitwerking in bijlage A) en bepaalt in belangrijke mate de verbijzonderde interne controles en overige onderzoeken die in het 
controlejaar worden uitgevoerd. 
 
Hoofdstuk 5 geeft de opsomming van de voor het controlejaar 2019 uit te voeren verbijzonderde interne controles. Dit betreft allereerst de 
controles op de processen binnen Leiderdorp. Een aantal processen wordt roulerend eens in de drie jaar gecontroleerd, waarbij in 2019 het proces 
omgevingsvergunningen weer aan de beurt is. In hoofdstuk 5 staat ook de opsomming van de verbijzonderde interne controles die binnen 
Servicepunt71 plaatsvinden op de aan hen overgedragen processen op het gebied van financieel beheer, inkoop, personeel en ICT en op welke wijze 
Leiderdorp hierover voldoende zekerheid verkrijgt. 
Daarnaast zijn er door Leiderdorp processen uitbesteed aan de dienst Werk en Inkomen van Leiden (de sociale voorzieningen werk en inkomen) en 
met ingang van 2015 aan Holland Rijnland (Jeugdhulp). Ook voor deze processen wordt aangegeven op welke manier Leiderdorp voldoende 
zekerheid krijgt om de hiermee gemoeide geldstromen op een betrouwbare en financieel rechtmatige wijze te verantwoorden in de eigen 
jaarrekening. 
 
Hoofdstuk 6 beschrijft de overige onderzoeken.  
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In hoofdstuk 7 zijn de rol en werkzaamheden van de externe accountant omschreven. Met ingang van de controle van de jaarrekening 2019 heeft de 
gemeenteraad een nieuwe accountant benoemd: Publieke Sector Accountants. Nadere afspraken over de werkwijze en planning worden op dit 
moment gemaakt. 
 
Hoofdstuk 8 beschrijft de halfjaarrapportages van control, waarin tweemaal per jaar op basis van de uitgevoerde controles en overige onderzoeken 
een oordeel wordt uitgesproken over de mate van in control zijn van de gemeente Leiderdorp. 
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Hoofdstuk 2. Controleomgeving 
 

2.1 Opzet van de interne organisatie en organisatieontwikkeling 
 
 
organisatiestructuur 
sinds 2017 

De organisatie van de gemeente Leiderdorp is in 2017 omgevormd van een hiërarchisch ingerichte organisatie, bestaande uit een viertal afdelingen 
opgedeeld in clusters met afdelingshoofden en coördinatoren, naar een organisatie met zelfsturende resultaatteams. Het totaal aantal fte is, 
inclusief het college en de griffie, voor 2019 begroot op 161 fte. 
 
 

 
                                       Burgemeester en wethouders 
                              Gemeenteraad, ondersteund door de Griffie 
 
 
 
 

 
 De structuur van de organisatie is vastgelegd in het Organisatiebesluit 2018

1
. De individuele functies werden per 1 april 2016 ingedeeld op basis van 

de specifiek voor de gemeentelijke sector ontwikkelde en gestandaardiseerde functiewaarderingssystematiek HR21. De bevoegdheden en mandaten 
van het college, de gemeentesecretaris, programmamanagementteam (PMT) en medewerkers zijn in detail uitgewerkt in het Delegatiebesluit en de 
Mandaatregeling met bijbehorend mandaatregister Leiderdorp

2
. 

 
Zelfsturende 
resultaatteams 

De zelfsturende resultaatteams van Leiderdorp zijn in 2017 door de medewerkers zelf gevormd en formeel per 1 juli 2017 van start gegaan. Op dit 
moment kent de gemeente dertien teams. Volgens het organisatiebesluit is een resultaatteam een groep medewerkers die, vanuit een vaste 
samenstelling, eigenaar is van het totale proces van beleid tot en met de uitvoering waarin vooraf duidelijk vastgestelde producten of diensten tot 
stand komen. Het gaat om reguliere werkzaamheden gericht op het behalen van een gezamenlijk resultaat. Vanuit de resultaatteams kunnen 

                                                           
1
 Het Organisatiebesluit 2017 is op 23 mei 2017 vastgesteld en in 2018 aangevuld met de functionaris gegevensbescherming (vastgesteld door het college op 18 december 2018). 

2
 Delegatiebesluit vastgesteld door de raad oktober 2011, Mandaatregeling vastgesteld door het college januari 2013 waarbij het mandaatregister op 27 juni 2017 in zijn geheel is geactualiseerd.  

Concerncontroller 
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medewerkers participeren in opgaveteams. In een opgaveteam werken medewerkers (uit de resultaatteams), inwoners, instellingen en/of 
ondernemers gezamenlijk aan een (maatschappelijke) opgave. Een opgaveteam is altijd van tijdelijke aard en wordt opgeheven zodra het resultaat is 
behaald. 
 

Aanspreekpunten Ieder resultaatteam heeft vanuit het eigen team diverse aanspreekpunten, inclusief vervangers, aangesteld. Op die manier kent ieder team in 
beginsel een financieel aanspreekpunt, HRM-aanspreekpunt, bestuurlijk aanspreekpunt en een communicatieaanspreekpunt. In het 
organisatiebesluit  zijn het financieel aanspreekpunt en het HRM-aanspreekpunt als volgt gedefinieerd: 

 Financieel aanspreekpunt: de medewerker van een resultaatteam die, aangewezen en geaccepteerd door het resultaatteam, optreedt als 
budgethouder. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn geregeld in de budgethoudersregeling. 

 HRM-aanspreekpunt: de medewerker van een resultaatteam die, aangewezen en geaccepteerd door het resultaatteam, de HRM-taken van het 
team uitoefent. De bevoegdheden zijn vastgelegd in het mandaatregister. 

 
Startdocument Na de formele start van de resultaatteams medio 2017 zijn de teams aan de slag gegaan met een startdocument voor het eigen team. In het 

startdocument worden afspraken gemaakt tussen het zelfsturende resultaatteam en het PMT over de door het team te behalen resultaten inclusief 
de nodige randvoorwaarden en condities. 
 

Toekomstvisies In december 2012 is door de gemeenteraad van Leiderdorp de Toekomstvisie 2025-Samenwerken en verbinden vastgesteld. In lijn met deze 
toekomstvisie is in 2014 de Maatschappelijke structuurvisie vastgesteld en in december 2015 de Ruimtelijke structuurvisie. In oktober 2016 is er ook 
een regionale toekomstvisie vastgesteld: De toekomstvisie Leidse regio 2027-Kwaliteiten versterken & krachten verenigen. Dit blijft vooralsnog een 
samenwerking op inhoud. De zoektocht naar een toekomstige bestuurlijke vorm van samenwerking tussen de vijf gemeentebesturen (Leiden, 
Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude) heeft niet geleid tot een eenduidige keuze in de verschillende gemeenteraden. 
 

Coalitieakkoord 
2018-2022 

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 is in Leiderdorp een college gevormd bestaande uit de LPL, VVD en CDA. Zij hebben een coalitieakkoord 
op hoofdlijnen opgesteld. In de inleiding van het coalitieakkoord staat het volgende: “De komende vier jaar kiezen we voor een zelfstandige en 
zelfbewuste gemeente, met een bestuursstijl die initiatieven beloont en meedoen mogelijk maakt. Een stijl die verbindt en niet het gemeentehuis 
maar de samenleving als uitgangspunt neemt.” 
 

2.2 Wettelijk kader controles en overige onderzoeken 
 In de onderstaande verordeningen is het wettelijk kader voor de uit te voeren controles en overige onderzoeken opgenomen voor Leiderdorp. 

 
Controleverordening Omdat een gemeente een publieke organisatie is, waarbij sprake is van de besteding van publieke middelen, dient de gemeente zich over de 

besteding van deze middelen publiek te verantwoorden. Dit gebeurt door middel van de jaarrekening met een controleverklaring afgegeven door 
een externe accountant. De benoeming van de externe accountant vindt plaats door de gemeenteraad. Dit is vastgelegd in de op grond van artikel 
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213 van de Gemeentewet voorgeschreven Controleverordening
3
 en nader uitgewerkt in het jaarlijks door de gemeenteraad vast te stellen 

Normenkader voor de accountantscontrole op de jaarrekening. Zie ook hoofdstuk 7. 
 

Financiële verordening De Financiële verordening
4
 op basis van artikel 212 van de Gemeentewet bepaalt onder meer dat het college moet zorgdragen voor de jaarlijkse 

interne toetsing van de getrouwheid van de informatieverstrekking en de rechtmatigheid van de financiële beheershandelingen. Dit gebeurt door 
middel van de periodieke verbijzonderde interne controles. De voor 2019 uit te voeren controles zijn opgenomen in hoofdstuk 5. 
 

Verordening 213a Ten slotte is er de Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid
5
 op basis van de Gemeentewet, artikel 213a. In deze verordening is 

bepaald dat het college periodiek onderzoek doet naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur. Het college 
is verplicht om jaarlijks een onderzoeksplan op te stellen, dat zij ter informatie voorlegt aan de gemeenteraad en rekenkamer. Met het onderhavige 
algemeen controleplan wordt aan deze verplichting voldaan. Zie ook hoofdstuk 6. 
 

2.3 Overige controlerende en toezichthoudende instanties 
 Naast de verbijzonderde interne controles en overige onderzoeken, zoals die op basis van de verordeningen genoemd in paragraaf 2.2, worden 

uitgevoerd, beschikt de gemeente Leiderdorp over een gezamenlijke rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp die onderzoeken uitvoert specifiek 
ten behoeve van de gemeenteraad en heeft de gemeente te maken met toezicht en controles vanuit de hogere overheid (Rijk en provincie). 
 

Gezamenlijke reken- 
kamercommissie 

Van 2000 t/m 2015 heeft Leiderdorp een eigen onafhankelijke rekenkamer gehad, bestaande uit externe leden. Tot en met 2015 heeft deze 
rekenkamer steeds één of twee onderzoeken per jaar uitgevoerd. Na het afronden van de onderzoeken over 2015, hebben de verschillende leden 
van de rekenkamer medio 2016 allen hun functie neergelegd en had de gemeente in de praktijk geen rekenkamer meer. De raad heeft daarop 
verschillende mogelijkheden onderzocht voor de voortzetting van de rekenkamer, zowel zelfstandig als in samenwerking met een andere 
rekenkamer. In december 2017 is besloten tot een gezamenlijke rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp

6
. 

De gezamenlijke rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven leden en onderzoekt ten behoeve van de 
gemeenteraad de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid. De rekenkamercommissie stelt zelf haar 
onderzoeksprogramma vast en verstrekt dit ter kennisname aan de raden. De raad of gezamenlijke raden kunnen ook gemotiveerd een verzoek 
doen tot het instellen van een onderzoek. De rekenkamercommissie bericht de betreffende raad of raden binnen een maand in hoeverre aan dat 
verzoek wordt voldaan. lndien de rekenkamercommissie niet aan het verzoek van de raad/raden voldoet, licht zij dit toe. Op de website van de 
rekenkamercommissie is te zien welke onderzoeken zijn en worden uitgevoerd: 
https://gemeenteraad.leiden.nl/raadscommissies/rekenkamercommissie/onze-onderzoeken/ 
 

Interbestuurlijk 
toezicht 

In 2009 is het ministerie van BZK gestart met een herziening van het interbestuurlijk toezicht, dat heeft geleid tot de invoering van de Wet 
Revitalisering Generiek Toezicht per 1 oktober 2012. Uitgangspunt van deze wet is het vertrouwen dat een bestuurslaag zijn taken goed uitoefent en 

                                                           
3
 Controleverordening gemeente Leiderdorp 2013, vastgesteld door de raad op 4 februari 2013. 

4
 Financiële verordening 2018 gemeente Leiderdorp, vastgesteld door de raad op 11 december 2017. 

5
 Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Leiderdorp 2014, vastgesteld door de raad op 3 februari 2014. 

6
 Gezamenlijke verordening op de Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp 2017, vastgesteld door de gemeenteraad op 11 december 2017. 

https://gemeenteraad.leiden.nl/raadscommissies/rekenkamercommissie/onze-onderzoeken/
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dat de horizontale verantwoording, van gemeentebestuur aan gemeenteraad en van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten, op orde is. 
Specifiek interbestuurlijk toezicht vanuit de ministeries en rijksinspecties wordt zoveel mogelijk verminderd of afgeschaft. Het toezicht wordt sober 
en terughoudend uitgevoerd en er wordt gewerkt met het uitgangspunt ‘eenmalige uitvraag, meervoudig gebruik’. 
 
De provincie is toezichthouder op de gemeenten voor de volgende domeinen: financiën, ruimtelijke ordening, omgevingsrecht, externe veiligheid, 
archief- en informatiebeheer en de huisvesting van verblijfsgerechtigden. Op 23 september 2013 hebben de provincie Zuid-Holland en de gemeente 
Leiderdorp een bestuursovereenkomst getekend met betrekking tot het interbestuurlijk toezicht. Op basis van deze overeenkomst neemt de 
gemeente jaarlijks in haar jaarverslag een ‘rapportage interbestuurlijk toezicht’ op, waarin de gemeente zelf aangeeft in hoeverre zij de 
toezichtsdomeinen van de provincie op orde heeft. Het format van de rapportage en de indicatoren waarop de gemeente zichzelf beoordeelt, zijn 
door de provincie voorgeschreven. Op de terreinen, waar de provincies geen taak en expertise hebben, zoals de onderwijswetten en sociale zaken, 
wordt het toezicht door het Rijk uitgevoerd. 
 

Basisregistraties 
ENSIA 

Het toezicht op de authentieke basisregistraties vindt plaats vanuit het Rijk. Dit zijn lange tijd verplichte externe audits geweest, van eens in de drie 
jaar, maar betreffen de laatste jaren steeds meer zelfevaluaties. Met ingang van 2017 is ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit) 
ingevoerd. Uitgangspunt van ENSIA is de single information audit, waarbij één keer per jaar een uitgebreide en allesomvattende zelfevaluatielijst 
moet worden ingevuld, gevolgd door een onafhankelijke IT-audit. De hieruit verkregen informatie wordt gebruikt voor de horizontale 
verantwoording richting de gemeenteraad (gemeentelijke planning- & controlcyclus, zie ook paragraaf 2.4 hierna) en voor de diverse verticale 
verantwoordingslijnen richting departementen over de Basisregistratie Personen (BRP), Paspoortuitvoeringsregeling (PUN), Digitale 
persoonsidentificatie (DigiD), Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en de Structuur 
uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (Suwinet). 
 

Wet WOZ De Waarderingskamer houdt toezicht op de uitvoering door de gemeenten van de wet WOZ. 
 

2.4 De planning- en controlcyclus 
 In de planning- en controlcyclus worden de doelstellingen en de te behalen resultaten van Leiderdorp vastgelegd, inclusief het financiële kader en 

mogelijke risico’s. Door middel van rapportages en verantwoordingen op verschillend niveau (management, college en gemeenteraad) wordt de 
voortgang van de realisatie bewaakt en kan waar nodig worden bijgestuurd. 
 

P&C-producten De producten van de planning- en controlcyclus bestemd voor het college en de raad zijn vastgelegd in de financiële verordening. Dit betreft de 
financiële kadernota, de programmabegroting met meerjarenraming, begrotingswijzigingen, bestuursrapportages, het jaarverslag met de 
jaarrekening en de GIG. De producten uit de planning- en controlcyclus worden door Servicepunt71 samengesteld, maar een belangrijk deel van de 
inhoud wordt door de eigen medewerkers van de gemeente Leiderdorp geleverd. Hierbij wordt de scrum- of snelkookpanmethodiek gehanteerd. De 
coördinatie op de producten van de planning- en controlcyclus voor Leiderdorp ligt bij de strategisch financieel adviseur. De concerncontroller 
beoordeelt de wijze van tot stand komen (betrouwbaarheid), neemt kennis van de producten en adviseert in tweede aanleg de gemeentesecretaris 
en wethouder financiën. 
Zowel de inhoud als de frequentie van de producten uit de planning- en controlcyclus zijn regelmatig onderwerp van evaluatie en zijn de laatste 
jaren als gevolg daarvan ook meermalen gewijzigd. Zo is de bestuursrapportage met ingang van 2016 geen volledige voortgangsrapportage meer, 
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maar een rapportage op afwijkingen en is in 2016 de programma indeling voor de meerjarenbegroting 2017-2020 gewijzigd waarbij het aantal 
programma’s is teruggebracht van zeven naar drie. 

Vernieuwing BBV 
2017 

In maart 2016 is het Wijzigingsbesluit vernieuwing BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) gepubliceerd en in aansluiting daarop drie nieuwe 
ministeriele regelingen over de met ingang van het begrotingsjaar 2017 verplicht voorgeschreven beleidsindicatoren, kengetallen en indeling in 
taakvelden. De Commissie BBV heeft dit in 2016 verder uitgewerkt in een aantal geactualiseerde richtinggevende notities over de onderwerpen: 
grondexploitaties, faciliterend grondbeleid, verbonden partijen, rente en overhead. 
De wijzigingen als gevolg van de vernieuwing BBV zijn doorgevoerd in de meerjarenbegroting 2017-2020 en de jaarrekening over 2017. Ook de 
Financiële verordening is aangepast, alsmede het Treasurystatuut, de Nota reserves en voorzieningen en de Nota weerstandsvermogen en 
risicomanagement. De beleidskaders uit het treasurystatuut en de beide nota’s zijn nu geïntegreerd in de financiële verordening en worden niet 
langer als afzonderlijke documenten door de raad vastgesteld. 
 

Vernieuwing 
accountantscontrole 

Bij de vernieuwing van het BBV is ook nagedacht over de vernieuwing van de accountantscontrole. In juli 2015 is het rapport Vernieuwing 
accountantscontrole gemeenten uitgebracht. In dit rapport is een zevental adviezen opgenomen, die allen tot doel hebben om de doelmatigheid en 
doeltreffendheid van de accountantscontrole te vergroten. Er is overeenstemming over het opnemen in de wet van een verplichte rechtmatigheids-
verantwoording over de jaarrekening door het college van B&W. Hiertoe moeten de Gemeentewet, het BBV en het Besluit accountantscontrole 
decentrale overheden (Bado) gewijzigd worden. De oorspronkelijke planning om de rechtmatigheidsverantwoording door het college in te voeren bij 
de jaarrekening over 2018 is vertraagd en lijkt nu met ingang van de jaarrekening over 2021 aan de orde te zijn. Zie ook hoofdstuk 7 Controle door 
de externe accountant. 
 

Balanstotaal en 
exploitatiebegroting 

De financiële cijfers van de gemeente zijn te vinden in de meerjarenbegroting en de jaarrekening. De gemeente Leiderdorp heeft voor 2019 een 
exploitatiebegroting, inclusief resultaatbestemming, van totaal € 70,9 miljoen (meerjarenbegroting 2019-2022) en heeft een balanstotaal van € 78,2, 
miljoen (volgens de jaarrekening, stand per 31/12/2018). 
 

 Meerjarenbegroting 2018-2021 2018 2019 2020 2021 2022 

Totaal lasten vóór resultaat-bestemming 63.723.000 67.824.000 58.519.000 58.143.000 58.167.000 

  

  
 De daling van de totale lasten vóór resultaatbestemming van 2019 naar het begrotingsjaar 2020 wordt met name veroorzaakt door de daling van de 

lasten grondexploitaties (subprogramma 2E). 
 

Grondexploitaties 
(GIG) 

Aan de grondexploitaties en samenhangende projecten zijn grote (financiële) risico’s verbonden. Om de verschillende grondexploitaties 
gemeentebreed goed te kunnen bewaken is, als onderdeel van de planning- en controlcyclus, de GIG (Gemeentelijke Integrale Grondexploitatie) 
ontwikkeld. De GIG bestaat momenteel uit de integrale grondexploitatie W4 en de twee overige grondexploitaties Amaliaplein en Driemaster. 
Ook de grote vastgoedprojecten, dat wil zeggen projecten met een investeringskrediet groter of gelijk aan € 500.000 en/of een looptijd van langer 
dan een jaar, worden conform de GIG-systematiek bewaakt door middel van een (vastgoed)exploitatie en opname in de GIG. 
Eenmaal per jaar (met als peildatum 1 januari) worden alle grondexploitaties en de GIG geheel geactualiseerd. Dit gebeurt door de betreffende 
projectleiders met een toets door de planeconoom. met inachtneming van de BBV regels en in samenwerking met de financiële adviseur van  SP71. 
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Daarnaast wordt minimaal eenmaal per jaar een voortgangsrapportage GIG uitgebracht aan de raad. Met ingang van 2017 maakt de 
voortgangsrapportage GIG onderdeel uit van de tweede bestuursrapportage. 
 

Risico’s 
systeem Naris 

Leiderdorp heeft een Nota Weerstandsvermogen en risicomanagement
7
. Periodiek worden de (financiële) risico’s geïnventariseerd. Dit gebeurt bij 

het samenstellen van de producten uit de planning- en controlcyclus. De resultaatteams worden daarbij ondersteund door de financieel adviseurs 
van Servicepunt71. De vastlegging van de risico’s, inclusief de per geïdentificeerd risico getroffen beheersmaatregelen, vindt plaats in het systeem 
Naris in beheer bij Servicepunt71. Met dit systeem vindt ook de risicosimulatie plaats op basis waarvan periodiek de benodigde weerstandscapaciteit 
wordt berekend. 

  

 Weerstandscapaciteit begroting 2019 jaarrekening 2017 

Geïnventariseerde risico’s, totaal nettobedrag in euro € 26.256.442 € 26.833.371 

Benodigde weerstandscapaciteit (90% zekerheid) 4.989.943 5.034.286 

Beschikbare weerstandscapaciteit (excl. stille reserves)  11.167.233 17.471.899 

    

    
 De benodigde weerstandscapaciteit is bepaald op het bedrag waarmee met 90% zekerheid alle risico’s in een jaar kunnen worden afgedekt. 

Vergeleken met het bedrag aan beschikbare weerstandscapaciteit volgt hieruit het weerstandsvermogen van de gemeente. 
De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit de algemene reserves en post onvoorzien

8
. Het weerstandsvermogen volgens de begroting 2019 

wordt gekwalificeerd als uitstekend. Voor meer details wordt verwezen naar de vastleggingen in Naris en de documenten waaruit de bovenstaande 
cijfers zijn ontleend (paragraaf weerstandsvermogen).  

Fiscale zaken 
Boekenonderzoek 
BTW-BCF 

Eind 2016 is door de fiscus het eindrapport opgeleverd naar aanleiding van het boekenonderzoek BTW en BCF over de jaren 2010 t/m 2014. De 
fiscus heeft een grote hoeveelheid bevindingen, divers van aard, geconstateerd. Financieel gezien heffen de verschillende fouten zich grotendeels 
op. Er is een naheffingsaanslag ontvangen voor de BTW van € 227.187 en een teruggave BCF van €256.020 waarbij een bedrag van € 13.991 aan 
boetes is betaald. 
Om meer grip te krijgen op de fiscaliteit zijn met de belastingdienst een aantal afspraken gemaakt en in het eindrapport opgenomen: 

 Leiderdorp verwerkt de intracommunautaire verwervingen met ingang van 2016 correct in de aangifte, 

 Leiderdorp neemt maatregelen om de fiscale beheersing te verbeteren. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan de fiscale behandeling van 
projecten in de buitenruimte en de re-integratieactiviteiten, 

 Leiderdorp voert een integrale herbeoordeling van de BTW-labeling van het grootboek uit in 2017, 

 Leiderdorp dient een nieuw voorstel in voor het mengpercentage vanaf 2017, 

 Leiderdorp dient nog een bezwaar in tegen de eigen aangifte inzake de Wmo-fte’s (integratieheffing gemeentehuis), 

 Leiderdorp zal bij vragen eerder contact zoeken met de klantcoördinator van de fiscus. 

                                                           
7
 Nota Weerstandsvermogen en risicomanagement vastgesteld door het college op 14 november 2017, de beleidskaders zijn verwerkt in de financiële verordening 2018 die door de raad is 

vastgesteld op 11 december 2017. 
8
 De definitie, en daarmee de omvang, van de beschikbare weerstandscapaciteit is in de financiële verordening 2018 gewijzigd ten opzichte van 2017 en eerdere jaren. 



   

   

Gemeente Leiderdorp, Algemeen controle en onderzoeksplan 2019 10 

 
De bovenstaande punten zijn in 2017 door de fiscalisten van Servicepunt71 opgepakt. Inzake het ingediende bezwaar tegen de eigen aangifte 
integratieheffing gemeentehuis is in september 2017 een teruggavebeschikking ontvangen voor een bedrag van € 150.405. In 2018 heeft de 
administratieve verwerking van de labelwijzigingen plaatsgevonden en zijn er nieuwe mengpercentages berekend. De hieruit voortvloeiende 
suppletieaangifte is in oktober 2018 bij de fiscus ingediend. Hierop is nog geen officiële reactie terugontvangen. 
 

Vpb-plicht Met ingang van 1 januari 2016 zijn gemeenten Vpb-plichtig voor de ondernemingsactiviteiten die zij uitvoeren. Daarvoor moet worden voldaan aan 
de volgende criteria: er is sprake van een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid, er is sprake van deelname aan het economisch verkeer en er 
is sprake van een winstoogmerk of vermogensoverschotten. Hoewel de fiscalisten van Servicepunt71 met de gemeente op het standpunt staan dat 
er in de jaren 2016 t/m 2018 geen sprake is van ondernemingsactiviteiten met Vpb-plicht, heeft de gemeente over die jaren wel voorlopige 
aanslagen ontvangen. De aanslagen hebben betrekking op openbare reclame-inkomsten en bedragen ca. € 8.000 per jaar. Op het moment dat de 
gemeente de definitieve aanslagen ontvangt, zal bezwaar worden aangetekend. 
 

Budgetbeheer Voor het budgetbeheer, inclusief opstellen en doorvoeren van begrotingswijzigingen, heeft de gemeente Leiderdorp een budgethoudersregeling 
vastgesteld

9
. Als gevolg van de organisatieontwikkeling (zie paragraaf 2.1) is de budgethoudersregeling voor 2017 aangepast en zijn er nieuwe 

budgethouders (de financiële aanspreekpunten binnen de resultaatteams) aangewezen. 
 

2.5 Integriteit 
Uitgevoerde 
externe onderzoeken 

Integriteit is in een publieke organisatie als de gemeente een belangrijk onderwerp. In de afgelopen jaren zijn in Leiderdorp verschillende externe 
integriteitsonderzoeken uitgevoerd naar het integriteitsbewustzijn binnen de organisatie. Algemeen is uit deze onderzoeken steeds naar voren 
gekomen dat er vaker en explicieter aandacht besteed zou kunnen en moeten worden aan het brede thema integriteit. 
In 2015 heeft BMC, in opdracht van de rekenkamer Leiderdorp, als laatste een onderzoek uitgevoerd naar de ambtelijke integriteit. Het rapport van 
dit onderzoek is in mei 2016 aan de gemeenteraad aangeboden. De conclusie luidt dat het integriteitsbeleid in hoge mate voldoet aan de wettelijke- 
en overeengekomen normen en dat aan dit beleid ook daadwerkelijk uitwerking wordt gegeven. Dit komt met name tot uitdrukking in de 
beschreven procedures, voorschriften, controlemechanismen en de functiematrix: de zogenoemde ‘hard controls’ van integriteit. Het bevordert de 
uitvoering van het integriteitsbeleid en het integer handelen van de ambtelijke organisatie. 
 

Regionale aanpak In 2015 is in Servicepunt71-verband besloten tot het inrichten van een centraal meldpunt integriteit. Dit meldpunt coördineert het vertrouwenswerk 
op het gebied van integriteit en zorgt voor een uniforme manier van werken en bevordering van kennisdeling op het gebied van integriteitsbeleid en 
integriteitsschending binnen de eigen organisaties. In 2016 is een regionale integriteitscoördinator benoemd en in iedere organisatie één of 
meerdere eigen vertrouwenspersonen integriteit. Zo ook in Leiderdorp. 
 

Lokale uitwerking Leiderdorp heeft nog een eigen notitie integriteit
10

, welke dateert uit 2004. De Klokkenluidersregeling uit 2004 is in 2016 ingetrokken en vervangen 
door de Regeling melding vermoeden misstand 2016

11
. Deze regeling is regionaal tot stand gekomen. 

                                                           
9
 Budgethoudersregeling gemeente Leiderdorp 2017, vastgesteld door het college op 20 december 2016 en Budgethoudersregeling Griffie 2015, vastgesteld  door de raad op 2 februari 2015. 

10
 Notitie integriteit: “Zo zijn onze manieren”, vastgesteld in 2004. 
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Uit het BMC-rekenkamerrapport stonden voor Leiderdorp eind 2016 twee actiepunten open: 

 Het afleggen van de eed of belofte, de gemeente voldoet al een aantal jaren niet (meer) aan dit wettelijk criterium, met een belangrijke symbool-
functie. 

 Het ontbreken van een Regeling melding van financiële belangen. 
 
Inmiddels wordt Leiderdorp door een extern bureau begeleid bij het verhogen van het integriteitsbewustzijn. Er is sprake van een meerjarig 
programma (vier jaar) waarbij integriteit op verschillende wijzen onder de aandacht zal worden gebracht. In 2018 is gestart met brede medewerkers-
bijeenkomsten, waarbij alle medewerkers aan het eind van de bijeenkomst de eed/belofte hebben afgelegd. Het opstellen van een Regeling melding 
van financiële belangen is regionaal uitgezet en (nog) onderhanden. 
 

Inventarisatie 
kwetsbare functies 

De organisatieontwikkeling van hiërarchische afdelingen en clusters naar zelfsturende teams en de invoering van de HR21-functies zijn in 2017 
aanleiding geweest om de inventarisatie van kwetsbare functies uit 2011 te actualiseren. Bij de inventarisatie zijn alle voorkomende functies binnen 
de organisatie van de gemeente Leiderdorp opnieuw op integriteitsrisico’s ingeschat. Alle functies zijn in een matrix gescoord op vooraf 
gedefinieerde kwetsbare handelingen, inclusief de beoordeling van de toereikendheid van de getroffen beheersmaatregelen

12
.  

2.6 Informatiebeveiliging 
Baseline 
Informatiebeveiliging  
(BIG) 

De VNG en KING hebben in 2013 de Baseline informatiebeveiliging Nederlandse gemeenten (BIG) ontwikkeld. De BIG geeft met ruim 300 normen 
invulling aan de veiligheid van informatie binnen gemeentelijke organisaties. De gemeente Leiderdorp heeft zich aan de BIG gecommitteerd

13
. Eind 

2014 is een eerste organisatiebrede risico-inventarisatie en –evaluatie uitgevoerd, waarbij een foto is gemaakt van de stand van zaken. De 
risicoanalyse werd uitgevoerd aan de hand van vijf aandachtsgebieden, te weten: omgeving, gebouw en installaties, ICT, procedures en mensen. Bij 
de eerste inventarisatie voldeed de gemeente voor ongeveer 65% aan de normen van de BIG en eind 2017 voor 78%. 
 
In 2018 is in de Servicepunt71-regio besloten tot het versterken van de regionale informatie samenwerking (programma VRIS). De lokale 
informatiebeveiligers uit de regio werken al langer samen en hebben in 2018 een marktverkenning gedaan voor de aanschaf en implementatie van 
een ISMS (Information Security Management Systeem). Het ISMS zal in 2019 worden geïmplementeerd en de informatiebeveiligers ondersteunen bij 
het plannen, uitvoeren, monitoren en rapporteren over de BIG maatregelen. Daarbij zal ook opnieuw gekeken worden naar de benodigde capaciteit 
en verdeling van de taken en verantwoordelijkheden op het gebied van de informatiebeveiliging 
 

AVG 2018 Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) volledig van kracht geworden. Eind 2017 heeft het college de regionaal 
opgestelde notitie ‘Privacy is een werkwoord’ vastgesteld om te komen tot de situatie waarin de gemeente op dit vlak volledig accountable en 

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
11

 Regeling melding vermoeden misstand 2016, vastgesteld door het college op 6 september 2016. 
12

 Rapport Inventarisatie kwetsbare functies, vastgesteld door het PMT op 11 december 2017 en ter kennisname aan het college op 9 januari 2018. 
13

 Regionaal statuut informatiebeveiliging voor de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude en Servicepunt71 (maart 2013) plus Addendum Governance en Incidentenprocedure 
volgens de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten, vastgesteld door het college 16 september 2014. Het regionale informatiebeleidsplan is door Leiderdorp opnieuw vastgesteld 
op 3 juli 2018. 
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auditable zal zijn. Er is een regionale functionaris gegevensbescherming aangesteld
14

, die tot taak heeft het interne toezicht uit te voeren op de 
bescherming van persoonsgegevens die door de gemeente worden verwerkt. 
 

Verantwoording 
ENSIA en AVG 

Met ingang van de jaarrekening 2018 is een afzonderlijke paragraaf ingericht voor het afleggen van verantwoording over de mate van 
informatiebeveiliging. Deze verantwoording is gebaseerd op de ENSIA zelfevaluatie inclusief IT-audit (zie ook paragraaf 2.3). In deze paragraaf is ook 
plek ingeruimd voor de ‘declaration of accountability’ (DOA) van de regionale functionaris gegevensbescherming. 

 
 

                                                           
14

 De regionale functionaris gegevensbescherming treedt in dienst bij Servicepunt71 en is voor de verschillende gemeenten aangesteld door middel van een collegebesluit (voor Leiderdorp is dit 

besluit genomen op 6 februari 2018). 
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Hoofdstuk 3.  Administratieve organisatie, procesbeschrijvingen 
 

  

Definitie AO 
 
 
 

Administratieve organisatie kan worden gedefinieerd als het geheel van activiteiten met betrekking tot het systematisch verzamelen, vastleggen en 
verwerken van gegevens, gericht op het verstrekken van betrouwbare informatie ten behoeve van het besturen, het doen functioneren en 
beheersen van een organisatie, inclusief de verantwoording die daarover moet worden afgelegd. 
De administratieve organisatie van Leiderdorp is door middel van een groot aantal procesbeschrijvingen vastgelegd (143 stuks) in het handboek AO 
en beschikbaar via voor alle medewerkers via het intranet (VSP). 
 

Het beheer Het beheer van de procesbeschrijvingen ligt sinds 2012 bij Servicepunt71, bij het team AO/IC van de service-eenheid Financiën. Dit betreft het 
onderhouden van de bestaande en waar nodig opstellen van nieuwe procesbeschrijvingen, inclusief het geven van advies op het gebied van 
rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van de processen. Het team AO/IC kan adviseren en bewaken of bijvoorbeeld voldoende 
beheersmaatregelen in de processen zijn ingebouwd. Hierbij geldt wel dat de opzet en inrichting van de processen primair de verantwoordelijkheid 
van de proceseigenaar i.c. de gemeente Leiderdorp is en blijft. 
 

 Het nagaan van de actualiteit van de procesbeschrijvingen is een vast onderdeel van de door het team AO/IC uit te voeren verbijzonderde interne 
controles op de processen. Hiermee wordt jaarlijks een groot gedeelte van de procesbeschrijvingen op actualiteit getoetst

15
. Voor het toetsen van de 

actualiteit van de overige procesbeschrijvingen en/of het opstellen van nieuwe procesbeschrijvingen, dient door Leiderdorp specifiek opdracht te 
worden verstrekt aan Servicepunt71. Mede in het kader van de organisatieontwikkeling zijn in 2017 alle processen geactualiseerd

16
. 

 
Modeleertool 
Engage 

Voor het vastleggen van de procesbeschrijvingen maakt team AO/IC gebruik van een modeleertool. Tot en met 2017 werd gebruik gemaakt van 
BPMOne, maar in 2018 is op basis van een aanbesteding gekozen voor Engage. De processen die voor Leiderdorp waren vastgelegd in BPMOne zijn 
in 2018 door middel van een technische conversie omgezet. Vervolgens zijn alle processen individueel nagelopen op juiste omzetting.  

Opdracht 2019 De opdracht voor 2019 aan Servicepunt71 bestaat o.a. uit de procesbeschrijvingen gekoppeld aan de VIC’s te actualiseren waar nodig. Dit betreft in 
ieder geval de procesbeschrijvingen voor de Wmo (+PGB), inkoop- en aanbesteding en Jeugd PGB (toeleiding). Deze procesbeschrijvingen dienen te 
voldoen aan de door de nieuwe accountant gestelde eisen en worden met hen afgestemd. 
 

Vaststelling en 
publicatie 

Nieuwe en/of geactualiseerde procesbeschrijvingen worden altijd eerst ter goedkeuring voorgelegd aan zowel de proceseigenaar als de 
concerncontroller. Vervolgens legt de concerncontroller de procesbeschrijvingen ter vaststelling voor aan de gemeentesecretaris en/of het PMT. De 
vastgestelde procesbeschrijvingen worden door Servicepunt71 gepubliceerd op het VSP. 

 

                                                           
15

 Voor het overzicht van de processen waarop VIC’s plaatsvinden, zie hoofdstuk 5 en/of Bijlage A en B. 
16

 Geactualiseerde procesbeschrijvingen vastgesteld door het PMT op 11 december 2017. 
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Hoofdstuk 4. Risicoanalyse op de bedrijfsprocessen 

 

  

Bijlage A Jaarlijks wordt in het kader van het opstellen van het algemeen controleplan een risicoanalyse op de bedrijfsprocessen uitgevoerd, uitmondend in de 
risicomatrix opgenomen in Bijlage A. 
 

Wijze van uitvoeren Per proces wordt gekeken naar de financiële omvang van het proces, de aanwezigheid van juridische aspecten en de aanwezigheid van imago 
aspecten c.q. politiek/bestuurlijke belangstelling. Tevens wordt gekeken naar interne en/of externe wijzigingen in de processen en naar eerdere 
bevindingen of signalen dat processen niet goed verlopen (inclusief de getroffen beheersmaatregelen). Dit alles is uitgewerkt in de genoemde matrix 
met enerzijds de opsomming van alle processen en anderzijds de aspecten waarop de risico-inschatting (hoog, midden of laag) heeft 
plaatsgevonden. Eventuele bijzonderheden staan per proces toegelicht. 
 

 De geactualiseerde risico-matrix geeft mede richting aan het bepalen welke verbijzonderde interne controles en overige onderzoeken er in het 
controlejaar 2019 worden uitgevoerd. Voor de verbijzonderde interne controles is de financiële omvang van het proces, materialiteit daarbij 
overigens de belangrijkste bepalende factor (zie ook bijlage B en het hoofdstuk hierna). 
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Hoofdstuk 5. Verbijzonderde interne controles (VIC) 
 

5.1 Kaderstelling en uitvoering VIC’s 
 In het onderhavige hoofdstuk volgt de opsomming van de processen waarop in 2019 verbijzonderde interne controles (VIC’s) worden uitgevoerd. De 

VIC’s zijn vooral gericht op de getrouwheid van de verantwoording en de (financiële) rechtmatigheid en in mindere mate op de doelmatigheid en 
doeltreffendheid van de processen. Dit is conform het wettelijk kader zoals beschreven in paragraaf 2.1. De selectie van de processen voor de VIC’s 
is mede gemaakt aan de hand van de uitgevoerde risicoanalyse op de bedrijfsprocessen, zoals beschreven in hoofdstuk 4. 

Afstemming nieuwe 
accountant 2019 

Met ingang van 2019 heeft Leiderdorp een nieuwe accountant. Bij de gunning is gekozen voor de optie waarbij de accountant steunt op de VIC’s die 
voor Leiderdorp worden uitgevoerd door team AO/IC. De afstemming met de nieuwe accountant over de planning van de VIC’s vindt momenteel 
plaats (zie hoofdstuk 7). De nieuwe accountant PSA heeft echter bij de aanbesteding aangegeven niet te steunen op VICS’s maar maakt zoveel 
mogelijk gebruik van de VIC werkzaamheden. Aan de COS 610 is bijna niet aan te voldoen. Zie bado notitie VIC functie 
https://www.nba.nl/globalassets/themas/thema-publieke-sector/sdo/bado-notitie-verbijzonderde-interne-controle-decentrale-overheden-
februari2019.pdf.  
 

 In paragraaf 5.2 is het overzicht opgenomen van de processen die binnen de eigen organisatie van Leiderdorp worden uitgevoerd en door middel 
van een VIC worden getoetst. De uitvoering van deze VIC’s ligt bij het team AO/IC van Servicepunt71. Dit controleplan vormt hierbij de opdacht. 
 

 Voor de bedrijfsvoeringsprocessen die aan Servicepunt71 zijn overgedragen, worden VIC’s uitgevoerd in de organisatie van Servicepunt71 ten 
behoeve van zowel Servicepunt71 zelf als voor de deelnemende gemeenten. De externe accountant van Servicepunt71 rapporteert, in opdracht van 
Servicepunt71, over de effectiviteit van deze processen. Zie paragraaf 5.3. 
 

 De sociale voorzieningen op het gebied van werk en inkomen worden voor Leiderdorp sinds 2007 uitgevoerd door de gemeente Leiden 
(gemeenschappelijke regeling sociale diensten Leiden-Leiderdorp). Om de getrouwheid en rechtmatigheid van dit deel van de verantwoording voor 
Leiderdorp te kunnen vaststellen, ontvangt Leiderdorp jaarlijks via de gemeente Leiden een door de externe accountant van Leiden gecertificeerde 
SISA-bijlage voor de sociale voorzieningen werk en inkomen. Zie paragraaf 5.4. 
 

 Met ingang van 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de Jeugdhulp. De inkoop van de specialistische jeugdhulp vindt voor Leiderdorp plaats 
binnen het samenwerkingsverband Holland Rijnland (Tijdelijke Werkorganisatie Jeugdhulp Holland Rijnland). Er is sprake van een regionaal 
verzekeringsmodel met een financiële verantwoording inclusief een daarbij af te geven verklaring door de accountant van Holland Rijnland. Zie 
paragraaf 5.5. 
 

Bijlage B In Bijlage B is het overzicht opgenomen van de financiële omvang van de processen waarop VIC’s worden uitgevoerd, in relatie tot het totaal van de 
begrote baten en lasten. Uit de bijlage valt af te lezen dat op het merendeel van de baten en lasten VIC’s plaatsvinden. Dit met de kanttekening dat 
vanaf 2014 een aantal processen niet meer jaarlijks, maar roulerend eens in de drie jaar wordt gecontroleerd. 
 
Er vindt géén VIC plaats op de algemene uitkering van het gemeentefonds en de financieel aanzienlijke bijdragen aan gemeenschappelijke 

https://www.nba.nl/globalassets/themas/thema-publieke-sector/sdo/bado-notitie-verbijzonderde-interne-controle-decentrale-overheden-februari2019.pdf
https://www.nba.nl/globalassets/themas/thema-publieke-sector/sdo/bado-notitie-verbijzonderde-interne-controle-decentrale-overheden-februari2019.pdf
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regelingen. Ook op balansposten worden geen VIC’s uitgevoerd, anders dan dat deze voortvloeien uit de VIC’s op de onderliggende processen  van 
baten en lasten. De niet onder de VIC’s vallende geldstromen en balansposten worden gegevensgericht gecontroleerd bij het opstellen van de 
jaarrekening (het samenstellen van het balansdossier door Servicepunt71 team Financieel Specialisten). 

5.2 Processen Leiderdorp 
 Dit betreft de VIC’s uit te voeren door team AO/IC van Servicepunt71 op de processen die worden uitgevoerd binnen de organisatie van de 

gemeente Leiderdorp. 

VIC’s overzicht 2019 Controleobject Proceseigenaar Bijzonderheden 

Belastingen en Heffingen 
Team Belastingen, 
DIV en Man.ass. 

Met ingang van 1 januari 2020 sluit de gemeente Leiderdorp voor de uitvoering van de 
belastingprocessen aan bij de BSGR. In 2019 vindt de voorbereiding en overdracht plaats door 
middel van een projectgroep. 

Omgevingsvergunningen 
Team Bouwen en 
Wonen 

Roulerende controle, uitvoering in 2019  

Wmo Team Samenleving 

De gemeente is bij de verantwoording en controle van de Wmo in belangrijke mate afhankelijk 
van de aanlevering door derden: productieverantwoordingen met controleverklaringen van 
vele zorgverleners (t.b.v. vaststellen prestatielevering huishoudelijke ondersteuning en 
begeleiding), het CAK (opbrengst eigen bijdragen) en de SVB (budgetbestedingen pgb’s). 
Met ingang van 1 januari 2019 is Incluzio actief in Leiderdorp en is het STL opgeheven. 

Subsidies Team Samenleving 

Onder deze controle vallen naast de subsidies van het subsidieplafond (subsidieprogramma en 
productsubsidies) ook alle overige subsidies. 
Met ingang van 2019 ligt het aantal subsidies en het bedrag lager omdat een deel van de 
subsidies per 1 januari is ondergebracht bij Incluzio (Europese aanbesteding).  

Grondexploitaties 
Team Ruimtelijke 
Ontwikkeling  

Geen 

Verhuur Team Samenleving Geen 

Inkopen Gemeentebreed 

Deze spendanalyse is een  tweejaarlijkse controle op de VIC die binnen Servicepunt71 wordt 
uitgevoerd op de inkopen. De controle Leiderdorp is specifiek gericht op de juistheid en 
rechtmatigheid van de gevolgde inkoopprocedures, inclusief het tijdig verlengen van 
contracten. Gezien de onrechtmatigheidsfouten in dit proces  richt de controle 2019 zich  
zowel op inkopen boven de Europese drempelwaarden als op inkopen die hieronder liggen. 
Daarnaast wordt dit jaar ook een  lijncontrole uitgevoerd op het eigen deel in het proces dat 
bij de gemeente ligt, hierbij wordt naast Europese aanbestedingen ook meervoudig –en 
enkelvoudig onderhandse aanbestedingen betrokken. Daarnaast is gestart met verbetersessies 
voor de gemeentelijke organisatie i.s.m. SP71 (inkoopadviseurs, team AO/IC en financiële 
adviseurs). De gemeentelijke organisatie is  aandachtspunten meegegeven n.a.v. de 
onrechtmatigheidsfouten uit 2018 en informatie verstrekt over wat precies fout is gegaan. De 



   

   

Gemeente Leiderdorp, Algemeen controle en onderzoeksplan 2019 17 

eerste halfjaar spendanalyse wordt op dit moment voorbereid in samenspraak met de nieuwe 
accountant. 

   

Controles door de 
gemeente  zelf 

Gezien de bevindingen uit de jaarrekeningcontrole 2018 wordt in 2019 een aantal controles door de gemeente zelf gedaan. Via o.a. een belronde op 
basis van een door de nieuwe accountant goedgekeurd belformulier, worden PGB WMO cliënten gevraagd naar de zorglevering. Deze zorgcontrole 
wordt in combinatie met de VIC WMO uitgevoerd. Daarnaast worden bij herindicaties in het resterend jaar cliënten in gesprekken gevraagd naar de 
zorglevering en worden de gespreksverslagen vastgelegd. Op deze manier wordt de onzekerheid in de PGB WMO voor een groot deel gereduceerd. 
Onderzocht wordt welke mogelijkheden er zijn om dit ook voor de PGB Jeugdzorg te doen.  
 
De onzekerheid m.b.t. declaraties van zorgaanbieders WMO voor intensieve begeleiding wordt d.m.v. controles met CAK bestanden en TCare 
gegevens zoveel mogelijk gereduceerd in combinatie met controles door Contractbeheer WMO SP71. Voor de jaarrekening 2018 heeft de gemeente 
met deze controles de onzekerheid van € 0,3 miljoen naar € 0,08 miljoen kunnen brengen. Een grote kanttekening hierbij is dat deze controles zeer 
tijdrovend en arbeidsintensief zijn. In 2019  richten wij deze controles ‘ slimmer’,  efficiënter en eerder in het jaar in, zodat we tijdig een beeld krijgen 
van de onzekerheden en fouten in declaraties en hierdoor sneller met zorgaanbieders de declaraties corrigeren. 
 
Inkopen met zogenaamde  0  paar ogen hebben vooraf aan de betaling al een 4 ogen-controle ondergaan. Bijvoorbeeld een subsidieverstrekking 
waarbij de aanvraag getoetst is door een beleidsmedewerker aan de Algemene subsidie verordening en vervolgens de conceptbeschikking collegiaal 
getoetst is. De subsidiebetalingen zijn het gevolg van de beschikkingen en worden betaald conform opgenomen verplichtingen. Hetzelfde geldt ook 
voor facturen voor bijvoorbeeld aankopen van gronden. De inkopen met zogenaamde 1 paar ogen zijn in aantallen en in euro’s niet groot en per 
kwartaal vindt door de concerncontroller een doorlichting plaats van deze 0 en 1 paar ogen facturen. Daarnaast heeft de accountant bij de 
jaarrekeningcontrole 2018 deze facturen diepgaand gecontroleerd en zijn geen bevindingen naar voren gekomen. Bij de jaarrekeningcontrole 2019  
voert  de concerncontroller zelf op basis van een door de accountant genomen steekproef een controle uit.  

  

Roulatie Een aantal processen wordt roulerend eens in de drie jaar gecontroleerd. Dit geldt voor de processen Omgevingsvergunningen (planning 2019), 
Leges Burgerzaken (planning 2020) en Begrafenisrechten (planning 2021). Het betreft processen met een relatief beperkte financiële omvang van 
minder dan € 0,5 miljoen baten per jaar (zie Bijlage B). 
 

Gestandaardiseerd 
controleproces 

Het proces van uitvoering van de VIC’s is door Servicepunt71 gestandaardiseerd. Voor iedere VIC wordt gestart met het opstellen van een intern 
controleplan (ICP) inclusief werkprogramma (WP). Hiervoor worden standaard formats gehanteerd. De uitvoering van de VIC’s vindt vervolgens over 
het algemeen twee maal per jaar plaats, over de eerste helft en over de tweede helft van het boekjaar. Per controle wordt op basis van een 
standaard format over de bevindingen gerapporteerd (controlememorandum). 

Verkenning controle-
object: ICP en WP 

In het ICP per controleobject vindt de verkenning van het te controleren proces plaats. Het gaat daarbij om de belangrijkste proces- en 
controledoelstellingen, de hoofdlijnen van de AO/IB, het van toepassing zijnde normen- en toetsingskader

17
, de relevante IT-systemen en de 

financiële posten in de administratie en verantwoording die door de procesactiviteiten worden beïnvloed inclusief cijferanalyse. Op basis van de 

                                                           
17

 De in de rechtmatigheidscontrole te betrekken wet- en regelgeving ligt vast in het Normenkader voor de accountantscontrole, dat jaarlijks door de raad wordt vastgesteld. Zie ook 7.2. 
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daarop volgende gedetailleerde risicoanalyse en het uitvoeren van een lijncontrole
18

, alsmede de bevindingen van het voorgaand jaar en eventuele 
bijzondere aandachtspunten, wordt in het ICP de controlebenadering bepaald. Er kan gekozen worden voor een primair systeemgerichte controle en 
of een meer gegevensgerichte aanpak. De controlebenadering die in het ICP is bepaald, wordt in het WP verder uitgewerkt in de nodige 
controleactiviteiten met aantallen te controleren posten deze worden met de accountant afgestemd. 
 

Systeemgericht / 
gegevensgericht 
 
Bijlage C 

Een systeemgerichte controle kan worden toegepast als er in het proces voldoende effectieve beheersmaatregelen zijn getroffen, die achteraf ook 
zichtbaar en toetsbaar zijn. Is dit niet het geval dan zal er gegevensgericht gecontroleerd moeten worden. Bij een gegevensgerichte controleaanpak 
wordt de uitkomst van een proces gecontroleerd door middel van het controleren (overdoen) van een aantal transacties, dit in tegenstelling tot een 
systeemgerichte controleaanpak waarbij gecontroleerd wordt of bepaalde beheersmaatregelen in het proces zijn nageleefd. In Bijlage C is de 
beslisboom opgenomen met daarin de richtlijnen voor het aantal te controleren posten (transacties en/of controls) bij een gegevensgerichte dan wel 
systeemgerichte deelwaarneming. 
 

 De per controleobject, door de controlemedewerkers van het team AO/IC, opgestelde ICP en WP, worden binnen het team AO/IC gereviewd en voor 
Leiderdorp ter beoordeling en goedkeuring aan de concerncontroller voorgelegd. 
 

Controle 
memorandum 

Nadat een controle is uitgevoerd en detailbevindingen door de controlemedewerker van het team AO/IC met de in het proces daarvoor 
verantwoordelijke medewerkers zijn afgestemd, wordt het concept controlememorandum opgesteld. Dit memorandum bevat een algemene 
conclusie inzake de juistheid, volledigheid en financiële rechtmatigheid van de baten en lasten van het gecontroleerde proces, een evaluatie van de 
werking/effectiviteit van de belangrijkste interne beheersmaatregelen (de zogenoemde key controls) en gegevensgerichte werkzaamheden, de naar 
aanleiding van de vorige controle opgevolgde aanbevelingen en de openstaande en/of nieuwe bevindingen. Het concept controlememorandum 
wordt ter review en beoordeling aan de concerncontroller van Leiderdorp voorgelegd. Eventuele opmerkingen en/of gevraagde verduidelijkingen 
worden in het memorandum verwerkt. Dit zonder afbreuk te doen aan de onafhankelijke oordeelsvorming van de controlemedewerker van 
Servicepunt71. 
 

 Het met de concerncontroller afgestemde controlememorandum wordt door de controlemedewerker van Servicepunt71 met de proceseigenaar 
besproken. Waar nodig wordt het memorandum nog aangepast en/of aangevuld, bijvoorbeeld met de uit te voeren acties op de aanbevelingen. Het 
memorandum wordt door de proceseigenaar getekend voor akkoord en via de concerncontroller aan de gemeentesecretaris ter ondertekening 
voorgelegd. Tweemaal per jaar worden door de concerncontroller de belangrijkste openstaande actie- en/of aandachtspunten uit de controle-
memorandums opgenomen in de halfjaarrapportage control (zie hoofdstuk 8). 
 
 

Planning 2019 Het nieuwe controlejaar start met het opstellen/actualiseren van het ICP en WP per controleobject. Voor de daaropvolgende uitvoering van de VIC’s 
stelt Servicepunt71 per halfjaar, in overleg en afstemming met de proceseigenaren en de concerncontroller, een planning op. Hierbij wordt rekening 
gehouden met de weken waarin de externe accountant de interim-controle en de jaarrekeningcontrole bij Leiderdorp uitvoert. Afstemming hierover 
vindt op dit moment plaats met de accountant.  Zie ook paragraaf 7.1. 

                                                           
18

 Dit is het volgen van één post (bijvoorbeeld een aanvraag) door het gehele proces heen tot en met de verantwoording. 
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Leveringscontract In het leveringscontract dat door Leiderdorp met Servicepunt71 voor 2019 is afgesloten, is in totaal 1.400 uur opgenomen voor de werkzaamheden 

van team AO/IC. Dit betreft de uren voor het uitvoeren van de VIC’s inclusief reviews, zoals beschreven in deze paragraaf, en het actualiseren van de 
procesbeschrijvingen zoals beschreven in hoofdstuk 3. 
 

5.3 Bedrijfsvoeringsprocessen Servicepunt71 

 Voor de controle op de bedrijfsvoeringsprocessen die aan Servicepunt71 zijn overgedragen en mede ten behoeve van de deelnemende gemeenten 
worden uitgevoerd, stelt Servicepunt71 jaarlijks een Algemeen Controleplan op

19
. In dit plan is een aantal processen opgenomen waarop door 

Servicepunt71 VIC’s worden uitgevoerd en waarover door de accountant van Servicepunt71 via een Assurancerapport wordt gerapporteerd richting 
de deelnemende gemeenten en hun accountants. In het Assurancerapport wordt gerapporteerd over de getroffen beheersmaatregelen in de 
betreffende processen en de werking van deze maatregelen gedurende het jaar, inclusief restrisico’s bij het ontbreken of een onvoldoende werking 
van de interne beheersmaatregelen bij Servicepunt71. 
 
In 2019 vindt controle plaats op de volgende processen van Servicepunt71 (onder voorbehoud, gebaseerd op de controles in voorgaande jaren): 

 
 Controleobject / proces Proceseigenaar Bijzonderheden 

 Begrotingswijzigingen FIN/Specialisme  

 Kredietadministratie FIN/Specialisme  

 Rekeningschema Decade FIN/Specialisme  

 Bevoegdheden Decade FIN/Adm. en Informatievoorziening  

 Treasury FIN/Specialisme  

 Borgstellingen FIN/Specialisme  

 Debiteurenbeheer FIN/Adm. en Informatievoorziening  

 Crediteurenbeheer FIN/Adm. en Informatievoorziening  

 Memorialen FIN/Adm. en Informatievoorziening  

 Betalingen FIN/Adm. en Informatievoorziening  

 Van inkoop tot betaling Inkoop en FIN/Adm. en Informatievoorziening  

 Personele lasten HRM  

 IT-Beheer: general IT-controls en applicationcontrols voor de applicaties 
Decade, Beaufort, YouForce, TIM en Cognos8 (specifiek lijstwerk) 

ICT, FIN en HRM  
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 Het Algemeen Controleplan Servicepunt71 voor 2019 is nog niet opgesteld of regionaal met de controllers afgestemd. 
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Afstemming binnen 
controllers- en 
accountantsoverleg 

De reikwijdte van de opdracht aan de accountant van Servicepunt71 met betrekking tot de binnen Servicepunt71 uit te voeren controles wordt 
afgestemd in het controllers-accountantsoverleg. Naast de controller en accountant van Servicepunt71 zijn de controllers en accountants van de 
gemeenten bij dit overleg betrokken. De accountants van de gemeenten moeten in hun controle van de jaarrekening voor een belangrijk deel 
steunen op de werkzaamheden uitgevoerd binnen Servicepunt71. 
 

Planning Het Assurancerapport wordt eind februari, na afloop van het boekjaar, opgeleverd. Dit is op tijd voor de jaarrekeningcontroles bij de gemeenten. 
Tussentijds worden de gemeenten geïnformeerd over de stand van zaken door middel van de managementletter die door de accountant van 
Servicepunt71 aan het Bestuur van Servicepunt71 wordt uitgebracht. Deze managementletter dient tijdig, voor de start van de interim-controle bij 
de gemeenten te worden opgeleverd. Afhankelijk van de uitkomsten van de controles en de bevindingen bij Servicepunt71, is het voor de 
gemeenten wellicht noodzakelijk om aanvullende werkzaamheden en controles uit te voeren. Voor Leiderdorp wordt dit door de concerncontroller 
beoordeeld en met de eigen externe accountant afgestemd. 
 

5.4 Sociale voorzieningen werk en inkomen 

 
Dienstverlenings-
overeenkomst 

De uitvoering van de sociale voorzieningen werk en inkomen is door Leiderdorp sinds 2007 overgedragen aan de gemeente Leiden. Hiervoor is een 
dienstverleningsovereenkomst (DVO) afgesloten

20
. In de DVO is de interne controle en de oplevering van een door de accountant van de gemeente 

Leiden gecertificeerde SISA-bijlage inzake de sociale voorzieningen, ten behoeve van de verantwoording in de jaarrekening van de gemeente 
Leiderdorp, geregeld. 
 

 Met betrekking tot de interne controle worden de volgende stukken aangeleverd (conform DVO, artikel 1-15g): 
- het jaarlijkse interne-controleplan; 
- voor 15 oktober de rapportage over het eerste halfjaar; 
- voor 28 februari een conceptrapportage over het tweede halfjaar waarop de review kan worden uitgevoerd; 
- voor 31 maart de rapportage over het tweede halfjaar. 
 

 Over de controle van de externe accountant van de gemeente Leiden op de uitvoering, is voor Leiderdorp het volgende geregeld (conform DVO, 
artikel 8-3): 

 De gemeente Leiden geeft haar accountant de opdracht om een jaarlijkse controle te verrichten op bepaalde SISA-verantwoordingsgegevens van 
Leiderdorp. Bij de opdrachtformulering zal Leiden rekening houden met de wettelijke en/of door Leiderdorp bepaalde goedkeurings- en 
rapporteringstoleranties. Het betreft de wetten/regelingen die Leiden uitvoert voor Leiderdorp en die onder de SISA-regeling vallen. 
Na controle zal de accountant het conceptverslag van bevindingen opleveren en de gegevens certificeren ten behoeve van de SISA-bijlage van de 
jaarrekening van Leiderdorp. Leiden zal er voor zorgdragen dat het definitieve verslag en de gecertificeerde SISA-verantwoordingsgegevens uiterlijk 
in week 13 geleverd worden aan Leiderdorp. 
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 DVO tussen de gemeente Leiden en Leiderdorp voor de uitvoering van werk- en inkomenstaken voor de gemeente Leiderdorp 2017-2018, vastgesteld door het college d.d. 21/11/2017. Het 
concept voor 2019-2020 is al wel opgesteld maar nog niet vastgesteld. 



   

   

Gemeente Leiderdorp, Algemeen controle en onderzoeksplan 2019 21 

5.5 Jeugdhulp 

 
Dienstverlenings-
overeenkomst  

Met ingang van 2015 zijn de gemeenten integraal verantwoordelijk voor de jeugdhulp. De inkoop van de specialistische jeugdhulp is regionaal 
ondergebracht bij Holland Rijnland, waarvoor een dienstverleningsovereenkomst (DVO) is afgesloten

21
. De uitvoering is ondergebracht bij de 

Tijdelijke Werkorganisatie (TWO) Jeugdhulp van Holland Rijnland. Per jaareinde ontvangen de deelnemende gemeenten van Holland Rijnland een 
eindverantwoording met accountantsverklaring (artikel 9 van de DVO). 
 
Bij het opstellen van de eindverantwoording naar de gemeenten toe, is de TWO HR afhankelijk van de verantwoordingen met controleverklaring 
van de zorgaanbieders over de geleverde zorg inclusief financiële rechtmatigheid en bijbehorend tijdpad (voor 1 april na afloop van het boekjaar). 
Met ingang van 2016 wordt hiervoor gebruik gemaakt van het landelijk controleprotocol voor de jeugdhulp en wmo. Voor de kleine aanbieders en 
vrijgevestigden wordt gebruik gemaakt van het systeem van finale afrekening. Dit alles om de administratieve lasten inclusief controle bij de 
zorgaanbieders tot een minimum te beperken en de kans op een goedkeurende controleverklaring bij de verantwoording van de TWO HR te 
vergroten. De ontwikkelingen in en de voortgang van het verantwoordings- en controletraject worden nauwlettend gevolgd vanuit de regionaal 
gevormde werkgroep controle en verantwoording. De ervaring leert dat de aanlevering van de controleverklaring TWO rond de 3

e
 week van mei 

ligt. Vervolgens moeten zowel de gemeentelijke organisatie en  de accountant van de  gemeente Leiderdorp de uitkomsten verwerken in de 
administratie respectievelijk de eigen accountant een review doen op de controle uitkomsten van TWO. 

JGT Leiderdorp participeert samen met de gemeente Zoeterwoude in een lokaal Jeugd en Gezinsteam (JGT). Het JGT Leiderdorp/Zoeterwoude is sinds 
2016 onderdeel van de Coöperatie JGT Holland Rijnland en wordt bemenst vanuit de regionale inkoop TWO Jeugdhulp HR. 
 

Persoonsgebonden 
budgetten 

Ten slotte kent de Jeugdhulp persoonsgebonden budgetten. De uitbetaling van de persoonsgebonden budgetten loopt, net als bij de Wmo, via de 
Sociale Verzekeringsbank (SVB). De gemeente ontvangt per jaareinde van de SVB een financiële verantwoording op totaalniveau per wet (Wmo en 
Jeugd), inclusief een verantwoording over de getrouwheid en rechtmatigheid van de uitbetaalde declaraties op de door de gemeente toegekende 
budgetten. De SVB doet geen uitspraak over de prestatielevering, dit dient door de gemeente zelf te worden vastgesteld. 
De toeleiding voor de  persoonsgebonden budgetten jeugd ligt eveneens bij  HR TWO Jeugdhulp. 
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 DVO jeugdhulp 2017-2018, met een mogelijkheid om te verlengen tot en met 31 december 2020, vastgesteld door het college d.d. 22/11/2016. 
Onder de nieuwe dienstverleningsovereenkomst is het voor de deelnemende gemeenten mogelijk om een deel van de jeugdhulp lokaal in te kopen. De dienstverleningsovereenkomst 
(waaronder het verzekeringsmodel) geldt alleen voor die delen die regionaal worden ingekocht en niet voor het lokale deel. 
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Hoofdstuk 6. Onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid (213a) 
 

6.1 Geen specifieke 213a onderzoek 
 Het college van iedere gemeente is op grond van artikel 213a van de Gemeentewet verplicht om periodiek onderzoek te verrichten naar de 

doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde bestuur. De raad stelt bij verordening regels hiervoor vast. De raad van de gemeente 
Leiderdorp heeft op 3 februari 2014 de Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid 2014 vastgesteld. 
 
De regionale auditpool is in 2018 opgeheven. Gezien de rekenkameronderzoeken en de uitgevoerde VIC’s wordt voorgesteld om 2019 geen apart 
213a onderzoek uit te laten voeren. De focus in 2019 ligt op het vergroten van de effectiviteit en doelmatigheid van RT’s  d.m.v. het verder 
verbeteren van de interne beheersing van de processen. Er gebeurt al veel in de organisatie op het gebied van  beleidsonderzoek en –evaluaties. 
Een deel daarvan kwalificeert als 213a onderzoek. Daarnaast voert de rekenkamercommissie jaarlijks een breed scala aan onderzoeken uit. 
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Hoofdstuk 7. Controle door de externe accountant 
 

7.1 Opdracht 

 
Contract voor de 
controle 2019-2021 

In 2018 is de opdracht voor de accountantscontrole voor de jaren 2019 t/m 2021 en een optie tot verlengen met een extra jaar (2022) opnieuw 
aanbesteed. Deze aanbesteding is regionaal uitgevoerd in samenwerking met de gemeenten Leiden, Oegstgeest en Zoeterwoude en de 
gemeenschappelijke regelingen Servicepunt71 en Holland Rijnland (totaal 6 percelen). Het betrof een Europese aanbesteding. Voor Leiderdorp is 
de opdracht gegund aan Publieke Sector Accountants

22
. 

 
Planning 2019 
Afspraken nog te 
maken 

Over de planning voor de controle van de jaarrekening 2019 moet met de nieuwe accountant nog afspraken worden gemaakt. De planning die de 
afgelopen jaren is gehanteerd voor de jaarrekeningcontrole was als volgt: 
 

 Uitvoeren van de interim-controle in de eerste twee weken van november, waarbij de managementletter uiterlijk medio december definitief 
wordt opgeleverd. 

 Uitvoeren van de jaarrekeningcontrole in de laatste twee weken van maart met een aanvullende controle in mei/juni voor wat betreft het sociaal 
domein (Jeugdhulp en Wmo). De controleverklaring en het verslag van bevindingen dienen hier direct op te volgen. Dat wil zeggen, tijdig voor het 
vaststellen van de jaarrekening door de gemeenteraad met 15 juli als deadline voor het toezenden van de jaarrekening aan de provincie. 

 
Voor de verantwoording over de Wmo en Jeugdhulp in de jaarrekening is de gemeente voor een belangrijk deel afhankelijk van de aanlevering van 
de nodige verantwoordings- en controle informatie van vele zorgleveranciers. Landelijk geldt voor deze aanlevering een deadline van 1 april. 
Omdat de gegevens dan nog door de gemeente moeten worden verwerkt en daarna door de accountant gecontroleerd, legt dit een zware druk op 
een tijdige afronding van de accountantscontrole (oplevering controleverklaring en verslag van bevindingen bij de jaarrekening). Een tijdige 
vaststelling van de jaarrekening door de gemeenteraad (vóór 15 juli) komt daarmee mogelijk in het geding. Contractbeheer WMO vervult hier een 
belangrijke rol bij het aanjagen en monitoren van de productieverantwoordingen en controleverklaringen bij de zorgaanbieders. In 2018 heeft dit 
geresulteerd in een daling in de onzekerheid WMO. Dit geldt ook voor de Jeugd. TWO heeft in 2018 een goedkeurende accountantsverklaring 
ontvangen i.t.t. 2017.  We zien dat de deadlines steeds beter worden gehaald en het declaratiegedrag van zorgaanbieders met het jaar verbetert.  

Vernieuwing 
accountantscontrole 

In het kader van de vernieuwing accountantscontrole gemeenten (rapport van juli 2015) is er overeenstemming over het verplicht opnemen in de 
jaarstukken van een rechtmatigheidsverantwoording door het college van B&W. Hiertoe moeten de Gemeentewet, het BBV en het Besluit 
accountantscontrole decentrale overheden (Bado) nog gewijzigd. Een eerdere planning om de rechtmatigheidsverantwoording door het college in 
te voeren bij de jaarrekening over 2018 is vertraagd en lijkt nu met ingang van de jaarrekening over 2021 aan de orde te zijn. De controleverklaring 
van de accountant zal zich dan mogelijk gaan beperken tot alleen de getrouwheid van de jaarrekening.  
 

7.2 Het normenkader voor de accountantscontrole 
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 Ook bij de gemeente Oegstgeest is gegund aan Publieke Sector Accountants. De gemeente Zoeterwoude en Servicepunt71 hebben gekozen voor Baker Tilly. De gemeente Leiden heeft 
gekozen voor Deloitte en Holland Rijnland voor Publiek Belang Accountants. 



   

   

Gemeente Leiderdorp, Algemeen controle en onderzoeksplan 2019 24 

 Jaarlijks wordt het Normenkader voor de accountantscontrole door de concerncontroller geactualiseerd. Dit betreft minimaal het overzicht van de 
externe en interne wet- en regelgeving die in de rechtmatigheidscontrole moet worden meegenomen. Daarnaast liggen in het normenkader de 
goedkeurings- en rapporteringstoleranties vast. De goedkeuringstolerantie voor fouten is door de raad vastgesteld op maximaal 1% van de lasten 
inclusief resultaatbestemming en op 3% voor onzekerheden. De rapporteringstolerantie is door de raad tot nu toe steeds vastgesteld op € 50.000. 

 Het geactualiseerde normenkader wordt over het algemeen in de vergadering van oktober aan de raad ter vaststelling voorgelegd.
 23

 
 

 Het door de raad vastgestelde normenkader voor de accountantscontrole wordt door de concerncontroller jaarlijks verder uitgewerkt in het 
zogenoemde toetsingskader. In dit toetsingskader wordt, vanuit de in het normenkader opgenomen verordeningen en beleidsregels, aangegeven 
welke financiële beheershandelingen onder de rechtmatigheidscontrole vallen, de financiële omvang daarvan en welke verbijzonderde interne 
controles daarop plaatsvinden. Ook de jaarlijkse inventarisatie van de voor Leiderdorp van toepassing zijnde SISA-regelingen en hun financiële 
omvang vindt in dit toetsingskader plaats. 
 

Verscherpt toezicht 
AFM 

Door het verscherpte toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op de uitvoering van de wettelijke controles door accountants stelt de 
externe accountant steeds hogere eisen aan de gemeente. Dit geldt vooral de administratieve vastleggingen, die zeer uitgebreid en gedetailleerd 
moeten plaatsvinden, ook buiten de geautomatiseerde systemen om. Naast hogere accountantskosten heeft dit ook een grote druk op de 
organisatie gelegd. Wij verwachten dat dit ook geldt voor de nieuwe accountant. De eerste gesprekken met PSA zijn positief en anders dan bij de 
vorige accountant geeft PSA zelf aan tijdens de controles aanwezig te zijn bij de gemeente zelf om discussiepunten dan wel vragen direct te kunnen 
behandelen. Verder heeft PSA aangegeven dat zij beseffen dat tijdigheid van groot belang is en zelf ook sturen op de tijdigheid van hun 
werkzaamheden. 
 

7.3 De managementletter 

 De accountant stelt naar aanleiding van haar interim-controle jaarlijks een managementletter op. De managementletter bevat de bevindingen van 
de controle inclusief aanbevelingen ter verbetering en een (voorlopig) oordeel over de gemeente ‘in control’. De managementletter wordt in 
concept besproken met de portefeuillehouder financiën, de gemeentesecretaris en de concerncontroller. 
 
De definitieve managementletter wordt, tezamen met een reactie van de organisatie op de aanbevelingen van de accountant, door middel van een 
advies aan het college voorgelegd. Conform het Normenkader voor de accountantscontrole wordt de managementletter vervolgens door het 
college ter informatie aan de raad gestuurd. 

 

7.4 De controleverklaring en het verslag van bevindingen bij de jaarrekening 

 Bij de jaarrekening geeft de accountant een controleverklaring af met een oordeel over zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid en stelt zij een 
verslag van bevindingen op. De accountant is, ten behoeve van het geven van een nadere toelichting en het beantwoorden van vragen uit de raad, 
desgewenst aanwezig in het politiek forum of de raadsvergadering waarin de jaarrekening van Leiderdorp op de agenda staat. 
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 Normenkader voor de accountantscontrole op de jaarrekening van de gemeente Leiderdorp. Voor het laatst geactualiseerd voor de jaarrekening over 2018, vastgesteld door de raad op 15 
oktober 2018. 
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Hoofdstuk 8.  Halfjaarrapportages Control en In control statement 
 

  

Bewaken follow up Per halfjaar wordt door de concerncontroller een rapportage opgesteld. In deze halfjaarrapportages wordt aandacht besteed aan de voortgang van 
de in het onderhavige controleplan geplande werkzaamheden en wordt een overzicht gegeven van de openstaande actie- en aandachtspunten. Dit 
betreft zowel de aandachtspunten die voortvloeien uit de verbijzonderde interne controles als de punten uit de overige onderzoeken (onderzoeken 
op basis van verordening 213a en van de rekenkamer). Ook eventuele aanvullende punten van de externe accountant worden in de 
halfjaarrapportage verwerkt. Daarnaast wordt met ingang van 2015 periodiek gerapporteerd over de stand van de informatiebeveiliging. 
 

 Op deze wijze wordt tweemaal per jaar een integrale stand van zaken weergegeven, inclusief het bewaken van de voortgang van afhandeling van 
openstaande actiepunten. De halfjaarrapportages worden besproken met en uitgebracht aan het PMT en de gemeentesecretaris. Het college 
ontvangt de halfjaarrapportages ter informatie. De rapportages staan halfjaarlijks gepland voor de maanden mei/juni en november/december. 
 

In control 
statement 

Eenmaal per jaar wordt in het jaarverslag externe verantwoording afgelegd over de mate van interne beheersing. Daarbij wordt op basis van de 
bevindingen van de uitgevoerde controlewerkzaamheden aangegeven in hoeverre de gemeente Leiderdorp in control is. Dit vindt plaats door 
middel van het In control statement als afzonderlijk onderdeel van de jaarrekening. 
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RISICOMATRIX 2019 

Gemeente Leiderdorp

financiële 

omvang

juridische 

aspecten

imago 

aspecten / 

politiek

externe / 

interne 

wijzigingen

eerdere 

bevindingen 

of signalen

jaar van 

laatste 

controle of 

onderzoek

bijzonderheden, inclusief wijzigingen in de externe en/of interne omgeving en eerdere bevingen en/of 

signalen uit onderzoeken

ORGANISATIEBREED / ALGEMEEN

Post en Archief
Zaakgericht werken miv 2014 via Decos/Join. Verantwoording mede via Interbestuurlijk Toezicht (is 

oranje). Actieplan met verbeterpunten.

Besluitvorming (college en raad)
2016 

auditpool

Digitalisering B&W-proces is eind 2015 ingevoerd. Conclusie auditpool: effectief ingericht, op onderdelen 

verbeteringen mogelijk (efficiency). Raadsplanning aandachtspunt.

Opstellen verordeningen
Juridische toets is verplicht bij ieder raadsvoorstel voor een nieuwe of gewijzigde verordening.

Opstellen beleidsnota's en -regels, inclusief 

evaluaties
diverse

Evaluaties zijn onderdeel van de beleidscyclus. Ook onderzoeken door de rekenkamer en de regionale 

auditpool. In 2014 heeft de auditpool een ondezoek uitgevoerd naar de Beleidsevaluaties Leiderdorp.

Dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen
Het aantal ontvangen ingebrekestellingen is beperkt en leiden niet of nauwelijks tot dwangsommen (in 

2017 zijn 8 ingebrekestellingen ontvangen, waarop 2 dwangsommen zijn uitbetaald).

Bezwaarschriften
Commissie Bezwaarschriften is geregionaliseerd. Jaarlijks verslag aan college. Tijdigheid van 

afhandeling blijft aandachtspunt. Aantal (deels) gegronde bezwaren is beperkt.

Klachtafhandeling
2017/2018 

auditpool

Jaarlijks verslag van de klachtencoordinatör. Het aantal klachten dat jaarlijks ontvangen wordt, is 

beperkt. Onderzoek auditpool gestart in 2017, loopt door in 2018.

Planningsdocumenten (P&C-cyclus)
Uitgangspunten, kader voor budgetbeheer en verantwoording. Nieuwe indeling programmabegroting 2017 

en wijzigingen in verslaggevingsregels BBV.

Verantwoordingsdocumenten (P&C-cyclus) 2018 EY
Tot stand komen documenten/jaarrekening via opdracht aan Servicepunt71. Miv 2017 verantwoording 

door de zelfsturende resultaatteams met financieel aanspreekpunten.

Risicomanagement
Gedegen actualisatie per team en daarop volgende integrale beoordeling van de risico's is een 

aandachtspunt. Goed in de nieuwe resultaatteams te beleggen.

Inkopen, enkelvoudig onderhands 2018 VIC
Inkopen tot € 50.000 (leveringen/diensten) of € 100.000 (werken) door gemeente zelf. Voor alle inkopen > 

€ 5.000 geldt verplichtingenprocedure en > € 50.000 gunning via college.

Inkopen, meervoudig onderhands en/of 

(europese) aanbesteding
2018 VIC

Inkopen zelf of in regionaal (SP71)-verband. Centraal contractbeheer en -management is bij SP71 

belegd. Meerwerk en verlenging van opdrachten blijft ihkv rechtmatigheid een aandachtspunt.

Beheren contracten en overeenkomsten 2018 VIC
Voor inkoopcontracten is centraal contractbeheer (bij SP71) ingevoerd. Dit geldt niet voor alle overige 

contracten en blijft daarmee kwetsbaar en een aandachtspunt.

Facturen (coderen en accorderen) 2018 VIC
Gestandaardiseerde workflow vanuit SP71 Financien. In 2018 implementatie van een nieuw Purchase-to-

Purchase systeem.

Betaalopdrachten 2018 VIC
Via opdracht aan SP71 Financien of HRM (declaraties/betalingen via salarisadministratie).

Vorderingen, uitgaande facturen 2018 VIC
Via opdracht aan SP71 Financien.

Doorvoeren personeelsmutaties 2017 VIC
Via opdracht aan SP71 HRM. Miv 2017 zelfsturende resultaatteams met HRM-aanspreekpunten.

Informatiebeveiliging 2018 Ensia
Betreft beschikbaarheid, continuiteit dienstverlening en vertrouwelijkheid. Steeds belangrijker, oa Wet 

meldplicht datalekken (2018: AVG). Baseline Informatiebeveilging Nederlandse Gemeenten.

Functioneel applicatiebeheer 2018 Ensia
Betreft zowel het wijzingenbeheer als autorisatiebeheer van de geautomatiseerde systemen (vak-

applicaties). Kwetsbare functies zowel kwantitatief als kwalitatief. Regionaal programma VRIS.

Basisregistraties, oa personen (BRP) en 

adressen en gebouwen (BAG)
2018 Ensia

Miv 2017 is vanuit het Rijk Ensia ingevoerd: jaarlijkse uitbereide zelfevaluatievragenlijst, gevolgd door een 

onafhankelijke IT-audit op onderdelen en afleggen verantwoording.

Beheren verbonden partijen: eigenaar
Betreft: Holland Rijnland, Oude Rijnzone, Omgevingsdienst, RDOG, Veiligheidsregio en Servicepunt71. 

In 2013/2014 is inventarisatie uitgevoerd op sturing en meer grip op de verbonden partijen. 

Beheren verbonden partijen: opdrachtgever
Professioneel opdrachtgeverschap blijft belangrijk (DVO's en leveringsafspraken). Miv 2015: de inkoop 

van specialistische jeugdhulp via HR TWO: zie afzonderlijk regel verderop in de matrix.

Subsidieverlening 2018 VIC
Er is geen specifiek subsidiebeheersysteem in gebruik, voortgangsbewaking obv excelsheet en/of Join. 

Tijdigheid van afhandeling/besluitvorming blijft aandachtspunt.

Subsidieverwerving
In 2010 is subsidiescan uitgevoerd door Hezelburcht, gevolgd door rekenkameronderzoek in 2011. 

Volledigheid (kansen) is aandachtspunt, evenals kunnen voldoen aan verantwoordingsplicht achteraf.  
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RISICOMATRIX 2019 

Gemeente Leiderdorp

financiële 

omvang

juridische 

aspecten

imago 

aspecten / 

politiek

externe / 

interne 

wijzigingen

eerdere 

bevindingen 

of signalen

jaar van 

laatste 

controle of 

onderzoek

bijzonderheden, inclusief wijzigingen in de externe en/of interne omgeving en eerdere bevingen en/of 

signalen uit onderzoeken

BELASTINGEN EN HEFFINGEN

Belastingen en Heffingen 2018 VIC
De bezetting van belastingen blijft kwetsbaar vwb het financieel proces. Er loopt onderzoek naar 

onderbrengen bij BSGR.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2018 VIC
Miv 2016 via een module in het belastingsysteem (voorheen accesstoepassing). De informatie uit het 

systeem met verantwoording/aansluiting op het financiele systeem (Decade) is aandachtspunt. 

Bezwaarschriften belastingen (WOZ) 2018 VIC
Waarderingskamer beoordeelt uitvoering WOZ als goed.

DIENSTVERLENING / BURGERZAKEN

Omgevingsvergunningen 2015 VIC
Nieuw VTH-beleidsplan incl. verordening (2016). Verantwoording via het Interbestuurlijk toezicht (is rood). 

Achterblijven van jaarlijks uitvoeringsprogramma/evaluatie en werken conform het VTH-beleidsplan.

Handhaving (oa opleggen dwangsom)
Zie hierboven, toezicht is onderdeel van het nieuwe VTH-beleidsplan.

Overige vergunningen, inclusief meldingen en 

ontheffingen

Geen bijzonderheden.

Gehandicaptenparkeerkaarten en -plaatsen
Proces is kwetsbaar vwb kwantitatieve bezetting.

Afgeven documenten, waar onder rijbewijzen 

en reisdocumenten
2017 VIC

Geen bijzonderheden. Verbijzonderde interne controle eens in de drie jaar. Uitgevoerd in 2017.

Kassabeheer en verantwoording 2017 VIC
Geen bijzonderheden.

Beheer van het digitaal loket burgerzaken 2017 VIC
Geen bijzonderheden.

Lijkbezorging en begrafenisrechten 2018 VIC
Het geautomatiseerde begraafplaatssysteem (Key2Begraven) is nog niet gekoppeld aan het financieel 

systeem (Decade). Verbijzonderde interne controle eens in de drie jaar.

ZORG EN ONDERSTEUNING

Leerlingenvervoer 2016 VIC
Geen verbijzonderde interne controles meer. Proces kwetsbaar vwb kwantitatieve bezetting.

Uitvoering wet maatschappelijke 

ondersteuning (WMO)
2018 VIC

Decentralisaties vanuit het Rijk (Wmo 2015). Gewijzigde en nieuwe processen (o.a. STL, i-Wmo). Veel 

afhankelijkheden van derden (Zorgverleners, CAK, SVB), vaststellen prestatielevering is issue.

Jeugdhulp 2018 HR
Miv 2015 gedecentraliseerd vanuit Rijk/provincie. Lokale uitvoering: PGB's Jeugd en JGT. Inkoop 

specialistische jeugdhulp via HR TWO. Verantwoording is afhakelijk van verantwoording zorgverleners.

Sociale voorzieningen werk en inkomen 2018 SiSa
Verantwoording/controle via afdeling werk & inkomen Leiden, incl. DZB. Certificering van de SiSa-bijlage 

door de accountant van gemeente Leiden. Miv 2015 uitvoering Participatiewet.

Onderwijsachterstandenbeleid 2018 SiSa
Geen bijzonderheden. SISA-regeling. 

GRONDEXPLOITATIES EN PROJECTEN

Voorbereidings- en/of uitvoeringskredieten 2017 VIC
Algemeen aandachtspunt betreft de volledigheid geraamde kosten/uren en ingeschatte risico's. 

Aan- en verkopen gronden, onroerend goed 2018 VIC
Complexe transacties en waardebepalingen.

Uitvoeren, administreren en voortgangs-

bewaking grex/vex
2018 VIC

Via de GIG met actualisatie/doorrekening per 01/01 en een tussentijdse voortgangsrapportage in het 

jaar. Scenarios worden jaarlijks bezien en eventueel aangepast. Gewijzigde verslaggevingsregels BBV.

Afsluiten en overdragen grex/vex 2018 VIC
Winst/verliesrealisatie en interne overdracht van afgeronde complexen/projecten naar de 

beheeromgeving.

BEH. OPENBARE RUIMTE EN GEBOUWEN

Onderhouden vd openbare ruimte: wegen, 

bruggen, verlichting, vri's, water, groen, riool

2015 

auditpool

Volledige en juiste registratie van alle objecten, aanwezigheid beheer- en onderhoudsplannen in de tijd, 

incl. budgetten (voorzieningen). IBOR. Auditpool in 2015: uitvoering beheervisie openbare ruimte.

Onderhouden van gebouwen
Zie openbare ruimte hierboven. Gebouwen zijn niet opgenomen in het geintegreerde onderhoudssysteem 

voor de openbare ruimte (PIP), maar in geautomatiseerd beheersysteem Planon.

Verhuur / exploitatie eigendommen 2018 VIC
Gronden en gebouwen, verhuur en erfpacht. Besluit algemeen belang exploitatie vh maatschappelijk 

vastgoed (2014, wet markt en overheid). Planon/beheersysteem nog te vullen. Gebouwencarrousel.  
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RISICOMATRIX 2019 

Gemeente Leiderdorp

financiële 

omvang

juridische 

aspecten

imago 

aspecten / 

politiek

externe / 

interne 

wijzigingen

eerdere 

bevindingen 

of signalen

jaar van 

laatste 

controle of 

onderzoek

bijzonderheden, inclusief wijzigingen in de externe en/of interne omgeving en eerdere bevingen en/of 

signalen uit onderzoeken

Onderwijshuisvesting
Proces obv de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs. Miv 2015 is de verantwoordelijkheid voor 

het buitenonderhoud verschoven van de gemeente naar de scholen. 

Opstellen (onderhouds) bestekken tbv 

inkoop/aanbesteden

Algemeen aandachtspunt betreft de volledigheid van het bestek. Bij onvolledigheid ontstaat risico op 

meerwerk tegen vaak hogere tarieven.

Directievoering en toezicht
Geen bijzonderheden.

Werken voor derden
Geen bijzonderheden.

Voorraadbeheer gemeentewerf
Voorraden niet afgesloten en geen permanent toezicht. Integriteitsrisico.

Opslag van goederen na handhaving (fietsen, 

aanhangers ed)

Geen sluitend administratief proces ingericht met aansprakelijkheidsrisico. Mogelijkheden om dit uit te 

besteden zullen worden onderzocht.

verklaring van de gebruikte kleuren: = laag

= midden

= hoog
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Bijlage B Overzicht van de verbijzonderde interne controles in relatie tot het totaal van begrote baten en lasten 2019 
 
Overzicht van de baten en lasten die via verbijzonderde interne controles worden afgedekt, 
gebaseerd op de primitieve begrotingen van 2017, 2018 en 2019 gemeente Leiderdorp 
 

BATEN 2017 2018 2019 opm. 

belastingen en heffingen (zie ook onder lasten) 12.629.000 12.916.000 13.314.000  

omgevingsvergunningen (eens in de drie jaar, uitvoering 2019) 295.000 477.000 404.000  

leges burgerzaken (eens in de drie jaar, planning 2020) 474.000 482.000 334.000 1 

begrafenisrechten (eens in de drie jaar, planning 2021) 398.000 403.000 413.000  

wmo, eigen bijdrage (zie ook onder lasten) 360.000 360.000 170.000 4 

grondexploitaties (zie ook onder lasten) 18.601.000 5.337.000 9.253.000 2 

verhuur 1.934.000 1.939.000 1.862.000  

treasury, financieringsfunctie (zie ook onder lasten) 1.449.000 1.043.000 1.124.000  

sociale voorzieningen werk en inkomen (zie ook onder lasten) 5.324.000 5.152.000 5.574.000  

subtotaal 41.464.000 28.109.000 32.448.000  

algemene uitkering 32.379.000 31.777.000 33.419.000  

totaal 73.843.000 59.886.000 65.867.000  

begrotingstotaal voor resultaatbestemming 73.487.000 59.702.000 65.626.000  

 

LASTEN 2017 2018 2019 opm. 

grondexploitaties (zie ook onder baten) 13.043.000 1.959.000 8.417.000 2 

subsidies 2.960.000 2.918.000 1.339.000 3 

wmo (zie ook onder baten) 4.572.000 4.966.000 4.108.000 4 

leerlingenvervoer (uitgevoerd in 2016, niet meer in roulatieschema) 192.000 192.000 192.000  

belastingen en heffingen, kwijtschelding (zie ook onder baten) 124.000 164.000 168.000  

inkopen en aanbesteden 16.000.000 18.500.000 19.000.000 5 

salarissen 10.417.000 10.926.000 11.676.000  

treasury, financieringsfunctie (zie ook onder baten) 616.000 651.000 664.000  

sociale voorzieningen werk en inkomen (zie ook onder baten) 9.538.000 7.028.000 7.328.000 6 

subtotaal 57.462.000 47.304.000 52.892.000  

bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen (inclusief jeugdhulp regionaal) 12.491.000 12.986.000 14.864.000 7 

totaal 69.953.000 60.290.000 67.756.000  

begrotingstotaal voor resultaatbestemming 70.122.000 60.372.000 67.824.000  
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Opmerkingen: 
1. De daling van de baten leges burgerzaken in 2019 heeft te maken met een daling van de leges voor reisdocumenten omdat deze sinds 2014 langer geldig zijn 

(geldigheidsduur van 5 naar 10 jaar). 
 

2. De baten en lasten voor grondexploitaties betreft het totaal van subprogramma 2E voor resultaatbestemming. Hierin zitten naast de uitgaven en ontvangsten ook de 
balansmutaties van het onder handen werk, maar niet de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves. 
NB: De lasten van de grondexploitaties die via inkopen en aanbesteden worden uitgegeven (kosten voor bouw- en woonrijpmaken, advieskosten) worden 
meegenomen in de controle op de inkopen. 
 

3. De lasten van subsidies zijn in 2019 ten opzichte van de jaren daarvoor aanzienlijk gedaald. Dit heeft te maken met de start van Incluzio per 1 januari 2019. Met 
ingang van 2019 zijn een groot aantal subsidierelaties beëindigd en is het budget overgeheveld naar Incluzio. De gunning aan Incluzio heeft plaatsgevonden via een 
Europese aanbestedingsprocedure. 
 

4. De begrote lasten voor de Wmo zijn in 2019 gedaald ten opzichte van voorgaande jaren. Er is met ingang van 2019 alleen nog sprake van maatwerkvoorzieningen. De 
voorheen algemene voorzieningen zijn ondergebracht bij Incluzio. De eigen bijdragen zijn met ingang van 2019 lager in verband met het ingevoerde vaste 
abonnementstarief in plaats van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in voorgaande jaren. 
 

5. Het bedrag van € 19 miljoen aan inkopen en aanbesteden, dat in het overzicht voor 2019 onder de lasten staat vermeld, is per saldo bepaald. Het proces van inkopen 
en aanbesteden wordt deels gecontroleerd binnen Servicepunt71 (Assurancerapport) en deels door middel van de eigen aanvullende VIC op de rechtmatigheid van de 
gevolgde inkoop- en aanbestedingsprocedures. 
 

6. De daling van de lasten voor de sociale voorzieningen werk en inkomen in 2018 wordt veroorzaakt door de wijziging in Wsw-geldstroom. Niet langer de 
woongemeente maar de gemeente waar een Wsw’er een dienstverband heeft, is bepalend. 
 

7. Op de bijdragen aan de gemeenschappelijke regelingen vindt geen verbijzonderde interne controle plaats. Waar nodig worden de bedragen ten behoeve van de 
jaarrekening gegevensgericht gecontroleerd. Voor wat betreft de inkoop van specialistische jeugdhulp via Holland Rijnland wordt verwezen naar paragraaf 5.5. 
Het totaalbedrag van de bijdragen aan de gemeenschappelijke regelingen voor 2019 ad € 14.864.072 is opgebouwd als volgt: 
 

 Servicepunt71 3.442.776 
 Werk en Inkomen 1.666.561 
 Holland Rijnland (incl. RIF) 906.032 
 Holland Rijnland (inkoop jeugd) 5.311.791 NB: dit is exclusief pgb jeugdhulp van € 285.000 aan de SVB, met wel een verrekening in HR TWO verband 
 RDOG HM 1.420.981 
 Veiligheidsregio 1.640.757 
 Omgevingsdienst WH          475.174 

  € 14.864.072 
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Bijlage C Beslisboom voor het aantal te controleren posten bij een gegevensgerichte dan wel systeemgerichte deelwaarneming 
 

 
 
 

Hoe vaak vindt de control plaats? Aantal keer werking vaststellen  Hoe vaak vindt transactie plaats? Aantal te controleren items 

Eenmaal per jaar 1  Eenmaal per jaar 1 

Per maand of kwartaal 2  Per maand of kwartaal 3 

Per week 5  Per week 15 

Per dag, meerdere keren per dag 25  Per dag, meerdere keren per dag 30 
 
 NB: dit betreft een richtlijn, de te controleren aantallen kunnen afhankelijk van de omstandigheden, zoals ingeschat risico en/of aangetroffen fouten, afwijken. 
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