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Uw kenmerk

Geacht college,
Hierbij ontvangt u de managomentletter 2013 waarin wij do bevindingen hebben opgenomen van de interim-controle
2013. Tijdens deze controle hebben wij de interne beheersingsaspecten van uw gemeento gotoetst. Het gaat hierbij
voornamelijk om bevindingen en actiepunten op het terrein van interne beheersing en overige activiteiten die van
belang zijn voor eon kwalitatieve verbetering van de bedrijfsvoering. Hierbij hebben wij onder meer een follow-up
uitgevoerd op onze bevindingen van voorgaande jaren.
Volledigheidshalve merken wij op dat onze analyse en evaluatie is uitgevoerd in het kader van de door u verstrekte
opdracht tot controlo van de jaarrekening 2013. De geselectoerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de
accountant toogepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het schatton van de risicos dat de jaarrekening een
afwijking van materleel belang bevat als gevoig van fraude of fouten. Bij hot maken van doze risico-inschattingen
noomt de accountant de intorno beheersing in aanmerking die relevant is voor hot opmaken van de jaarrekening en
voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de
omstandigheden. Dezo risico-inschattingen hebben echter niet tot doel eon oordeel tot uitdrukking te brengen over
do effoctiviteit van de interne behoersing.
Hierdoor is onze analyse en evaluatie beperkter dan dat deze zou zijn geweost in het kader van een opdracht tot het
geven van een oordeel omtrent de opzet, het bestaan, de effectiviteit en de efficiency van do interne beheersing als
geheel en bestrijkt daarom niet noodzakolijkerwijze alle in do interne organisatie vervatte tekortkomingen.
Do bovindingon en aanbevelingon dienen te wordon golezen als constructieve aanwijzingen voor hot college, do
diroctie en hot management als onderdeel van hot continue procos van het verandoren en verbetoron van de intorne
beheersingsomgoving on do kwaliteit van do jaarrekening 2013.
Wij vertrouwen erop met do managementletter bij to dragen aan hot (verder) vorbeteren van do interne behoorsing
van de diverse processon binnen uw gemoente en het waarborgen van de kwaliteit van de jaarrokoning 2013.

Op alle opdrachten verricht door Deloitte zijn de ‘Algemene Voorwaarden Dienstverlening Deloitte
Nederland,januari 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24362837 van
toepassing.
Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te
Rotterdam onder nummer 24362853.
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Deloitte Touche Tohmatsu Limited
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tnctien deze managementletter nog vragen overlaat, zijn wij graag bereid dit rapport nader toe te tichten. Uiteraard
kunnen wij u van dienst zijn bij de implementatie van de adviezen. U kunt hiervoor contact opnemen met
ondergetekende of de heer A. Schutgens.
Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn en zijn graag bereid tot een nadere toelichting.
Met vriendelijke groeten,
Deloitte Accountants B.V.

drs. D.C. Meeuwissen RA
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1. Managementsamenvatting
Li

Inleiding

In het kader van de opdracht tot accountantscontrole 2013 hebben wij een interim-controle uitgevoerd. Doze controle
is vooral gericht op bedrijfsvoering, onderwerpen die van bolang zijn voor een goede interne beheersing en een
betrouwbare jaarverslaggeving. Het gaat hierbij onder moor om onderwerpen op het terrein van administratieve
organisatie! interne beheersing (AO/IB), rechtmatigheid en tussentijdse informatievoorziening die van belang zijn
voor kwalitatief goede uitvoering en beheersing van de interne bedrijfsvoering. Een kwalitatief goede bedrijfsvoering
inclusief bijbehorende betrouwbare tussentijdse informatievoorziening is belangrijk omdat uw gemeente nu en in de
komende jaren geconfronteerd wordt met vole ontwikkelingen waarop adequaat moot worden ingespeeld.
Onze werkzaamhoden in het kader van do controle van de jaarrekening zijn mode gericht op bedrijfsvoering
onderwerpen die van belang zijn voor eon goede interne beheersing en een betrouwbare en rechtmatige
(jaar)verslaggeving. De kwaliteit hiervan is een wezenlijke succesfactor in hot bereiken van uw doelstellingen om het
nagestreefde maatschappelijke effect te realiseren en de doelstellingen waar te maken.

1.2

Samenvatting

Wij stellen vast dat de kwaliteit van do interne financiële beheersing voor zover van belang voor de controle van de
jaarrekoning van de gemeente Weert nog niet overal op orde is, bijvoorbeeld bij de processen inzake
aanbestedingen, inkopen goederen en diensten, parkeeropbrengsten, verhuuropbrengsten en treasury. Onder
andere deze processen behoevon verhoogde aandacht ten behoove van de jaarrekoning 2013. In do volgende
paragrafon van dit hoofdstuk gaan wij hier nader per proces op in.
Deze conclusie over de interno financiële behoorsing baseren wij op onze bevindingon vanuit de interimcontrole
2013 (zie bijlage 2) en do uitkomston van do toetsing van do follow-up van onze bevindingen vanuit do
managomentlotter 2012. Do kwaliteit van do administratieve organisatie en intorne beheersing is in 2013 verder
versterkt en or zijn voor meedore processen verbijzonderde interne controles uitgevoord.
In do paragrafon 1 .3 en 1 .4 hobben wij voor u in een samenvattend overzicht onze bevindingen in het kader van
do controle van do jaarrekening 2013 opgonomen respectievelijk onze bevindingon ten aanzien van do
belangrijksto punten met betrokking tot uw bedrijfsvoering.

1 3

Samengevat de bevindingen in het kader van de jaarrekenirigcontrote

Samongevat constateren wij vanuit onze interim-controle dat do kwaliteit van do interne (financiële) beheersing die
van invloed is op do jaarrokening voor een aantal processen van voldoende nivoau is, zoals voor do processen
bolastingen, socialo zaken en inkomensovordrachten en bogrotingsrechtmatighoid. Voor eon aantal andere
processen zijn vervolgacties noodzakelijk (bijvoorboeld voor do processen parkeeropbrengsten, verhuuropbrengston
en treasury), dient nog eon verbijzonderdo inferno controle uitgevoord to worden (voor hot proces aanbestedingen) of
is eon follow-up nodig van Deloitto Risk Services (voor hot proces inkopen goederen en diensten).
In ondorstaando tabel hebben wij onze bovindingen opgenomen die specifioko aandacht behoeven in hot kader van
do controle van do jaarrokoning 2013. Doze bovindingen verdienon do komende periode do nodige aandacht voor
eon good en effectief jaarrekeningprocos. Hot betreft do belangrijksto elemonten, maar is een niet-limitatief ovorzicht.
Wij verwijzen u naar bijlage 2 voor eon integrale behandeling van aVe processen.
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De status met een groene kleur zijn door u al in voldoende mate onder de aandacht en actios zijn al uitgezet voor hot
jaarrekeningproces. Voor do status met een rode kleur vragen wij uw bijzondere aandacht voor 2013. Bij de status
met eon oranje kleur bestaat er noodzaak om actios to ondernemon die van belang zijn met een lager urgentioniveau
dan de rode onderdelen. Doze processon zijn op basis van onze bevindingen qua interne bohoersing niet voldoonde
ondor controle om hierop to kunnen steunon in hot kader van onze controlo. Acties op korte tormijn zijn gowenst ter
procesvorbetoring enerzijds.
Wij verwachten dat doze aanvullende controlowerkzaamhedon tijdig voor do jaarrekeningcontrole 2013 gereed zullen

zijn.
I
1

Grond

exploitatie

Tijdige afronding van do financiële en
inhoudelijke verantwoording van do

Intern voldoende onder de

aandacht en acties zijn
uitgezet.

Naar aanleiding van ons
overleg bij de interim
controle heeft u hierop

acties uitgezet.
2

3

Aanbeste
dingen

Investeringen

Ten tijde van de interim-controle hebben

H

Naar aanleiding van ons
overleg bij de interim
controle zijn hier

wij geconstateerd dat u nog geen
verbijzonderde interne controle heeft
verricht ten aanzien van de rechtmatige
toepassing van het inkoop- en
aanbestedingsbeleid. Deze IC oopt
momenteel nog.

U heeft do afschrijvingstermijnen van de
materiële vaste activa aangepast. Dit is
behandeld in de raadsvergadering van
2 november 2011. De onderbouwing voor
de verlenging van de

gezamenlijk afspraken
over gemaakt. In januari
zullen wij deze werkzaam
heden reviewen.

Naar aanleiding van ons
overleg bij de interim
controle heeft u ons

H

medegedeeld dat u bezig

bent met een

afschrijvingstermijnen voldoet niet aan de

4

Inkopen
goederen en
diensten

verslaggevingsvoorschriften, waarmee hot
bedrag dat hiermee gemoeid is als
getrouwheidsfout is aan te merken zonder
een deugdelijke onderbouwing op basis
van de verslaggevingsvoorschriften.
Follow-up van de bevindingen van de
EDP-audit 2012. Hiervoor is reeds een
afspraak ingepland met Deloitte Risk
Services.

onderbouwing.

Naar aanleiding van ons

M

overleg bij de interim

controle zijn hier
gezamenlijk afspraken
over gemaakt met Deloitte

Rsk Services over de
follow-up.

5

Begrotings
rechtmatigheid

Er zijn begrotingsoverschrijdingen
geconstateerd inzake
investeringskredieten. Zonder votering van
hogere kredieten Ieidt dit rechtstreeks tot
een rechtmatigheidsfout.

M

Intern voldoende onder de
aandacht en acties zijn
uitgezet.

Via de najaarsnota heeft u
de gemeenteraad reeds in

kennis gesteld van
overschrijdingen.
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....ecretarieleges

Diverse bevindingen geconstateerd voor
zowel het oude als het nieuwe systeem.
Zie daarvoor bijlage 2.

Intern voldoende onder de
aandacht en acties zijn
uitgezet.

.

-::

‘.

7

Parkeeropbrengsten

Onjuistheden door de verbijzonderde IC
geconstateerd naar aanleiding van de
primaire registratie van de
parkeeropbrengsten.

anwege onze
bevindingen verricht u
aanvullende
gegevensgerichte
werkzaamheden om
risico’s te mitigeren.

M

Behoeft nadere opvolging en
uitbreiding van de steekproef
welke nog uitgevoerd dient te
worden.

Vanwege deze
beviridingen diem u
aanvullende
gegevensgerichte
werkzaamheden uit te
voeren om risico S te
mitigeren.

.

8

Bouwleges

In de subadministratie staan tarieven en
artikelen die niet voorkomen in de door de
gem eenteraad goedgekeurde
tarieventabel

M

Intern voldoende onder de
aandacht en acties zijn
uitgezet

Vanwege deze
bevindingen dient u
aanvullende
gegevensgerichte
werkzaamheden uit te
voeren om risico’s te
mitigeren.

9

Verhuuropbrengsten

Door ziekte van een medewerker is tijdelijk
geen sprake geweest van een tweede
onafhankelijke controle op de juistheid van
de tarieven. De verbijzonderde IC heeft
binnen deze periode fouten geconstateerd.

M

Proces is op onderdelen niet
onder controle qua interne
beheersing. Verbetering van
de AO/IB maatregelen is op
korte termijn noodzakelijk.

Vanwege deze
bevindingen dient u
aanvullende
gegevensgerichte
werkzaamheden uit te
voeren om risico’s te
mitigeren.

10

Personeel

Er is sprake van beperkte
controletechnsiche functiescheiding bij
verwerking van personeelsmutaties. Een
tweede onafhankelijke controle vindt niet
tot nauwelijks plaats.

M

Proces is op onderdelen niet
onder controle qua interne
beheersing. Verbetering van
de AO/IB maatregelen is op
korte termijn noodzakelijk.

Nadere afspraken
hieromtrent dienen
gemaakt te worden.

11

Treasury

Niet alle elementen van treasury zijn
betrokken in de verbijzonderde IC zoals
toetsing van de aangetrokken langlopende
leningen en kasgeldieningen.

Intern voldoende onder de
aandacht en acties zijn
uitgezet.

Vanwege onze
bevindingen verricht u
aanvullende
gegevensgerichte
werkzaamheden om
risico’s te mitigeren.

Intern voldoende onder de
aandacht en acties zljn
uitgezet.

Tijdig controle gereed

—

M

—

12

Verbijzonder
de interne
controle

Tijdig en adequaat afronden van de
verbijzonderde interne controles 2013
zoals besproken ten tijde van de interimcontrole.

H

—
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1.4.

Samengevat de bevindingen in het kader van de algemene bedrijfsvoering

Naast onze procescontrole in het kader van de jaarrekeningcontrole besteden wij bij onze controle eveneens
aandacht aan een aantal overkoepelende bedrijfsvoering elementen die van belang zijn voor een adequate
toekomstige bedrijfsvoering. Samenvattend constateren wij dat uw organisatie do belangrijkste onderwerpen vanuit
de bedrijfsvoering op de agenda heeft staan, hieraan voldoende aandacht aan besteed en daarbij alert inspeelt op do
externe en interne ontwikkelingen. Een voorbeeld hiervan zijn do concernbrede verbeterprojecten.
In onderstaand tabel hebben wij onze bevindingen voor een negental belangnjke onderwerpen voor u samengevat
zoals wij deze gedurende onze interim controle 2013 hebben vastgesteld. Do onderwerpen met een groene kleur zijn
in voldoende mate onder uw aandacht. De onderwerpen met eon oranje kleur zijn intern onderkend en de
implementatie van de verbeteringen zijn deels al afgerond of staan voor do korte termijn op de agenda. Hiervoor
vragen wij uw bijzondere aandacht.

1

Concernbrede
verbeterprojecten

2

Begroting en
meerjaren

J

perspectief

3

Frauderisicoanalyse

U brengt jaarlilks een aantal specifieke projecten
onder de aandacht en voert hier acties op uit. Eon
aantal belangrijke onderwerpen voor 2013 zijn

Dit proces is binnen uw gemeente continu
in ontwikkeling en wijzigt jaarlijks al naar
gelang actualiteiten en behoeften.

risicomanaaernent en verbeterina budgetbeheer.
Onlangs isde begroting 2014 en
meerjarenbegroting 2014 2017 vastgesteld Het
meerjang sluitend krijgen van deze begroting is een
uitdaging die momenteel voorligt.

Dit proces is binnen uw gemeente continu
in ontwikkeling Nieuwe
bezuinigingstaakstellingen dienen
gevormd te worden.

Bespreek op het juiste niveau de frauderisicoanalyse
en leg dit vast.

Nadere uitwerking van frauderisicoanalyse
zullen wij tijdens de jaarrekeningcontrole
2013 toetsen.

In 2013 zijn belangrijke stappen voorwaarts gezet in
de ontwikkeling. Vanaf 2014 gaat tide
verbijzonderde interne controle in Grip vastleggen.

Aandachtspunten is hot ovalueren van
werkzaamheden, vastlegging van de

.

4

Verbijzonderde

interne controle

.

.

onafhankelijkheid, hot onderscheid maken
tussen rechtmatigheids- en
getrouwheidsbevindingen, aismede het
kwantificeren van bevindingen en doze
(indien mogelijk) te extrapoleren aismede
het concretiseren van do herstelacties eq.
aanvullende controlewerkzaamheden.

5

BBV

U heeft de jaarrekening 2012 en begroting 2013 in
overeenstemming met do actuele verslaggevingsvoorschriften BBV opgesteld.

Draag zorg voor eon jaarrekening 2013 die
voldoet aan do actuele verslaggevings
voorschriften. Let hierbij specifiek op de
wijze waarop de waarderingsgrondslagen
verwerkt dienen te worden. Hiertoe wordt
binnenkort een model jaarrekening en
checklist BBV aan u verstrekt die u hlerbij
ondersteunen.

6

BTW

Naar aanleiding van hot onderzoek van Deloitte Tax
in 2012, zijn er omissies geconstateerd in de BTWlabelling binnen do financiële administratie. Aan

Er dienen acties ondemomen to worden
om de BTW-Iabelling op orde to krijgen
binnen de administratie.

deze bevindingon diont follow-up gegeven te
warden.

Deloitte.
7
21 januari 2014
4658/DM/SH/31 13613700

1.5

Leeswijzer

In de volgende hoofdstukken hebben wij onze bevindingen van onze interim-controle 2013 opgenomen. Hierbij
maken wij ondersoheid tussen begroting en meerjarenperspectief (hoofdstuk 2), ontwikkelingen in de bedrjfsvoering
(hoofdstuk 3), specifieke aandachtspunten (hoofdstuk 4) en actualiteiten (hoofdstuk 5). De jaarrekening en de
voorbereidingen hiervoor zijn onderwerp van hoofdstuk 6.
De omschrijving van onze controle-aanpak Iigt vast in bijlage 1. Onze detailbevindingen en aanbevelingen naar
aanleiding van de intenm-controle 2013 vindt u terug in bijlage 2

Deloitte.
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2 Begroting en meerjarenperspectief
2.1

(Meerjaren)Begroting

De bogroting is een belangrijk product voor uw gomeente. Een kwalitatief goede begroting stelt u tevens in staat
geduronde het boekjaar de voortgang van do realisatie van do in de begroting gesteldo doelen te monitoren en geeft
u de mogelijkheid tijdig bij te sturen. Dit beporkt zich niet alleen tot de financiëlo kaders, maar omvat ook de niet
financië!e doelen.
De Provincie Limburg heeft geconstateerd dat veel gemeonten het begrotingsjaar 2014 sluitend krijgen, maar de
meerjarenraming niet. Dit geldt ook voor de gemeente Weert. Uit de Begroting 2014 blijkt dat voor het jaar 2015 geen
sluitende begroting presenteert. Het meerjarenporspectief ziet er als volgt uit (bron: Begroting 2014):

Bedragen(*€1.000)

2014

2015

2016

2017

Begrotingsresultaat

€0

€ 1.864 -I-

€ 2.069 -I-

€ 3.559 -f

In deze meerjarenbegroting zijn de bezuinigingen verworkt zoals deze op dit moment bekend zijn. U heeft in
bovenstaande berekeningen nog geen rekening gehouden met de € 6 miljard die vanuit het Rijk worden doorgevoord
aan bezuinigingen. Via de septembercirculaire heeft het Rijk hierover gerapporteerd aan alle gemeenten.
Do totstandkoming van de begroting gaat gepaard met onzekerheden en het maken van schattingen. Dit geldt voor
ledere begroting, maar zeker ook voor do begroting 2014. Mode door de economische ontwikkelingen en do daaruit
voortvloeiende rijksbezuinigingen, nemen do onzekerhedon toe. In dit kader wijzen wij op do onzekerheid inzake de
drie docentralisaties.
In het kader van doze decontralisaties:
-

-

-

Hevelt hot Rijk do begoleiding, ondersteuning en verzorging uit de AWBZ per 2015 over naar do Wmo;
Legt hot Rijk de uitvoering van do Participatiewet vanaf 2015 bij gomeenten; en
Maakt hot Rijk do gemeenten per 2015 verantwoordolijk voor de jeugdzorg.

Nadere informatio omtrent de financiële consequentios van de 3 decentralisaties wordt verwacht in do moicirculaire
2014. Deze kunnen verder oplopende tekorten veroorzaken. De financiële consequenties hiervan zijn dan ook nog
niet verwerkt in do begroting 2014.
Gezien de op handen zijnde bozuinigingen en maatregelen en do impact daarvan op de meerjarenbegroting, zal dit
van uw gemoonto do komende jaron zeker nog eon aanvullende inspanning vereisen in de vorm van
bezuinigingsmaatregelen. Daarbij is hot niet ondenkbaar dat in do toekomst meerdere maatrogelen noodzakelijk zijn
om eon sluitendo bogroting te verkrijgen of eerdergenoomde stelposten aangepast dienen to worden om tot een
sluitende begroting to komon.
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Om de voorgenomen bezuinigingen te kunnen realiseren is het van groot belang om de bezuinigingsmaatregelen
strak uit te blijven voeren. Vervolgens is het zaak om continu te monitoren of u ‘op koers’ igt en indien nodig
afternatieve bezuinigingsmogelijkheden te benoemen. Wij adviseren u om in de financiële voortgangsrapportages
deze monitoring een vaste plek te geven.

2.2

Weerstandsvermogen

Omwille van de veelheid aan risico’s die de gemeente oopt is het voor de gemeente van groot belang om de
mogelijke risico’s adequaat in kaart te brengen. De gemeente Weert besteedt bij de begroting en de jaarrekening
expliciet aandacht aan de inventarisatie en kwantificering van risico’s en zet dit af tegen de beschikbare
weerstandscapaciteit. Ook in de financiële voortgangsrapportages komt dit terug en worden eventuele nieuwe risico’s
vermeld. U concludeert in de begroting 2014, dat de gemeente Weert afdoende weerstandsvermogen heeft: het
weerstandsvermogen voor het opvangen van tegenvallers met een incidenteel
karakter is goed, gelet op de hoogte van de algemene reserve. Hot
weerstandsvermogen voor het opvangen van andere tegenvallers, in relatie tot de
Een geclegen
risicoanalyse en
genoemde risico’s opgenomen in de inventarisatie van de paragraaf
berekening van de
weerstandsvermogen, is redelijk. Wij adviseren u de berekening van het
weerstandscapaciteit is
weerstandsvermogen continue te monitoren en een toelichting hierover op te nemen
van essentieel heIanc
in de paragraafweerstaridsvermogen in het jaarverslag 2013. Conform artikel 11 van
is LiJUen \an
het Besluit Begroting en Verantwoording dient expliciet ingegaan te worden op
hezuinigmen.
mogelijke risico’s voor de gemeente, waarbij een financiële vertaling wordt gemaakt
van deze risico’s. Het totaa! van deze risico’s dient vervolgens afgezet te worden
tegen de algemene reserve om de weerstandscapaciteit te kunnen berekenen. Wij hebben geconcludeerd dat de
opzet van betreffende paragraaf momenteel nog niet aanwezig is. Wlj attenderen u op betreffend artikel van de
verslaggevingsvoorschriften en wijzen u erop dat betreffende vertaalslag gemaakt dient te worden in de jaarrekening
2013.
Wellicht ten overvloede melden wij dat risicomanagement eon continu proces is welke ook in do komende jaren de
nodige aandacht verdient. Ook maatschappelijk gezien, krijgt dit onderwerp steeds moor aandacht. In dit verband
wordt risk reporting steeds belangrijker.

2.3

Risk Reporting

Gezion do actualiteit en de toegevoegde waarde van risk reporting in het maatschappelijk debat (wat inhoudt dat
organisaties rapporteren over de wijze waarop zij risico’s identificeren, monitoren en zoveel mogolijk beheorsen of
mitigeron), nemen de verwachtingen van de maatschappij ten aanzien van uw visie en aanpak op het gebied van risk
reporting steeds verder toe. U geeft hieraan gehoor, door ook steeds meer aandacht te schenken aan
risicomanagement en de rapportering over uw risico’s in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.
Wij zien ook een veranderde rol van de accountant in deze: sinds do kredietcrisis neemt de maatschappij en de
politiok do rol van accountants stevig onder de loop en stelt kritische vragen over het publieke belang. De
maatschappij vraagt om hot nadrukkelijker en explicieter inzichtolijk maken van wat do risico’s zijn waar eon
gemeente mee te maken heeft, hoe de gemeente daar moe omgaat en bovenal hoe do organisatie daar in- en extern
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over rapporteert. De maatschappij verwacht hierbij meer relevantie van de accountant. Deze relevantie impliceert:
1. Van terugkijkend (verkiaren) naar vooruitkijkend (anticiperen);
2. Van financieel naar tevens niet-financieel; en
3. Van risico als bijproduct naar risicogestuurde aanpak en rapportage.
Wi] zijn van mening dat de accountant de uitgelezen partij is om in eerste instantie richting het college, de
auditcommissie en de gemeenteraad te rapporteren over het huidige niveau van risicomanagement in uw gemeente.
Deze stakeholders kunnen daarmee hun verantwoordelijkheid oppakken en transparantie bieden richting de
maatschappij. De auditcommissie en de gemeenteraad zijn kaderstellend hierin. Het college is verantwoordelijk voor
het treffen van beheersmaatregelen en de effectieve werking daarvan.
Wij willen als Deloitte een voortrekkersrol vervullen op dit cruciale thema. Met het project ‘risk reporting’ geven wij
hier invulling aan. In de afgelopen periode hebben wij een volwaardige visie en aanpak ontwikkeld voor risk reporting
(“risico rapportage”). Binnen de aanpak is een universele tool ontwikkeld die ingezet kan worden bij het inzichtelijk
maken van het risicomanagementproces en het risicoprofiel van een gemeente. Wij geven gevraagd en ongevraagd
advies over de risico’s die wij signaleren in uw organisatie en rapporteren hierover aan u. Graag overleggen wij met u
over de mogelijkheden die ‘risk reporting’ voor de gemeente Weert kan bieden.
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3 Ontwikkelingen bedrijfsvoering
3.1

Inleiding

In dit hoofdstuk rapporteren wij over de ontwikkelingen en de bovindingen vanuit onze interim-controle 2013 inzake
uw (algemene) bedrijfsvoenng. De volgende thema’s komen hiorbij aan bod: ontwikkelingen bedrijfsvoering,
frauderisicoanalyse, verbijzonderde interne controle, BTW en BBV.

3.2

Ontwikkelingen bedrijfsvoering

U heeft in 2013 initiatief genomen om vorm te geven aan periodiek overleg inzake concernbrede verbeterprojecten.
Deze verbeterprojecton verzamelt u en worden één keer per jaar besproken. Het DT maakt tezamen met de
afdelingshoofden bedrijfsvoering eon afweging welke verbeterprojecten or worden opgepakt in het jaar daarop
volgend.
Voor 2013 hebt u een aantal verbeterprojecten gedofinieerd. Het gaat daarbij om de volgende onderwerpen:
-

-

-

-

-

-

Verbeteren budgetbeheer;
Beleidsadvisering;
Vemiouwen HRM instrumonten (fase 1);
Informatiebeleid, -beveiliging, -voorz.;
Risicomanagement (fase 1);
Venstors voor Bedrijfsvoering.

Door op deze wijze inzicht to krijgen in belangrijke thema’s binnen uw gemeente, speelt u in op risico’s en
actualiteiten die op dit moment bij uw gemeente spelen. Eon aantal van doze elementon liggen in lijn met adviezen
die wij in do managementletter 2012 aan u hebben gegovon, zoals budgotbeheer en risicomanagement. Wij
onderschrijven het belang van do door u geformuleerde verbeterprojecten en do prioriteit die u hieraan toekent.
Hiermee laat u duidelijk zien dat u belang hecht aan hot groeitraject op hot gobied van bodrijfsvoering en dat u hierop
adequaat reageert.
Voor het jaar 2014 heoft u ook reeds do verbotorprojecten gedofinieerd. Eon van doze projecten betreft do drio
decentralisatios. U heeft dit als verboterproject omschrevon waarmoo u in 2014 verhoogde aandacht besteed aan dit
onderworp. Wij gaan in paragraaf 4.7 hier nader op in.

3.3

Fran

Als college bont u primair verantwoordolijk voor hot vermijden en ontdokkon van fraude. Door hot maken van eon
frauderisicoanalyse kunt u illustreren wolk bolang u hecht aan doze verantwoordelijkheid en op wolke manior u
daaraan invuHing geoft. Dezo analyse maakt idealiter permanent deel uit van eon risicomanagomontsysteem dat is
goricht op hot onderkennen van (bedrijfs)risico’s, hot schatten van hot belang en do waarschijnlijkheid van doze
risico’s en hot ondornemen van actios.
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Als onderdeel van onze controle hebben wij u verzocht inzicht te geven in uw
inschatting van het risico dat de jaarrekening een materiële afwijking zou kunnen
bevatten als gevolg van fraude, in de aard, omvang en frequentie van doze
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inschattingen, hot proces dat het college en de directie daarbij hanteert, alsook de
communicatie daarover met het personeel en met de raad.
Wij vragen uw aandacht voor het poriodiek uitvoeren van een frauderisicoanalyse
door het management, de directie en het college van B&W. Daarnaast adviseren wij u
deze frauderisicoanalyse tenminste jaarlijks af te stemmen met do gemeenteraad.
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Van de accountant wordt op grond van do regels van do beroepsorganisatie NBA een
professioneel-kritische houding verwacht ten aanzien van afwijkingen van materieel
belang als gevoig van fraude. Ter invulling van deze professioneel-kritische houding zal ook do accountant eon
inschatting moeten maken van de frauderisico’ s, zich eon beeld mooton vormen van do maatregelen van interne
beheersing die de organisatie heeft getroffen om mogelijke fraudes van materieel belang to voorkomon en moeten
bezien of deze maatregelen otfectief zijn. Wanneer sprake is van eon aanwijzing voor fraude, zal de accountant dit
moeten communiceren met, afhankelijk van do aard van de fraude, de direct leidinggevende, hot college en, in
sommige gevallen (fraude in do top van do organisatlo) en wanneer onvoldoende herstelworkzaamheden worden
ondernomon, de raad.
Daarnaast hebben wij conform onze beroepsregels zelfstandig werkzaamheden uitgevoerd, waaronder een
fraudediscussie binnen hot controleteam, die erop waren gericht om het risico van hot ‘omzeilen’ van do intorne
beheersingsmaatregelon door hot management to detecteren. Hoowel wij, zoals hiorvoor beschreven, eon kritische
houding hobben ton opzichte van risico’s van fraude, merkon wij op dat onze controle niet specifiok goricht is op hot
ontdekken van fraude.
Uit do bosprekingon en de uitgevoerde controlewerkzaamhedon blijkt dat or geen signalen of vermoedens van fraude
aanwezig zijn binnen do gomeente Weert.

3.4

Verbijzonderde interne controle

U bent momenteel
bezig met de
doorontwikkeling van
de verbij zonderde
interne controles door
deze in Grip te gaan
verwerken vanaf 2014.

Ten tijde van onze interim-controlo (begin november) heeft uw gemeente voor 2013
nog niot alle (tim hot tweede kwartaal) geplande verbijzonderde interno controles
(gericht op getrouwheid en rochtmatigheid) uitgevoerd. De verbijzondorde inteme
controlo voor do aanbestedingen dient nog uitgevoerd te worden. U bent momonteel
bezig met do planning van do vorbijzonderde intorno controles over hot tweode
halfjaar 2013 en verwacht deze begin 2014 voor allo procossen af to kunnon ronden.

Bij hot booordelen van do uit te voeren on uitgevoerde verbijzonderde intorne
controles door do organisatie onderscheiden wij eon aantal aandachtspunten. Per
onderwerp geven wij u do belangrijkste aandachtspunten en constateringen.
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Positionering in de organisa tie

De ingezette verbijzonderde interne controles in 2012 worden uitgevoerd door de afdeling Financiën. Bij de uitvoering
van de controlewerkzaamheden is het van belang dat do onafhankelijkheid gewaarborgd blijkt en dat er geen sprake
is van zeiftoetsing. Doordat do afdeling Financiën primair ook betrokken is bij de bedrijfsvoering van de verscheidene
processon die in de verbijzonderde interne controle worden betrokken, ontstaat een bedreiging voor de
onafhankelijkheid, omdat medewerkers mogelijk eigen werk of dat van de eigen leidinggevende(n) controleren. U
heeft dit onderkend en u heeft passende maatrogelen getroffen door per verbijzonderde interne controle na te gaan
in hoeverre de interne controle-medewerker betrokken is bij het proces. Hierbij heeft u geconstateerd dat er geen
sprako is van zelftoetsing en de onafhankelijkheid is gewaarborgd. Wij vragen u deze analyse inzichtelijk te maken
en te documenten voor het tweede halfjaar, zodat per proces duidelijk is dat or geen sprake is van zeiftoetsing.
Risicoanalyse

De verbijzonderde interne controles raken de kritieko punten in de processen. Hieraan ligt een organisatiebrede
risicoanalyse ten grondsiag. Daarnaast biedt het intern controleplan ook ruimte voor het uitvoeren van andere interne
controles, gebaseerd op signalen en! of afspraken met de gemeenteraad.
U bent momenteel bezig met de inrichting van Grip. Hierbij gaat u voor een groot deel van de risicovolle processen
vanaf 2014 een verbijzonderde interne controte uitvoeron. De nrichting van deze verbijzonderde interne controle
vindt plaats vanuit een risicoanalyse. Deze analyse vormt de basis voor do uit te voeren werkzaamheden per proces.
Op die wijze geeft u inzicht in de door u onderkende risico’s en hoe u dit wilt toetsen binnen uw verbijzonderde
interne controle. Wellicht ten overvloede adviseren wij u bij de risicoanalyse niet de wet- en regelgeving uit het oog te
verliezen die daarbij in acht genomen dient te worden.
Nivenu en diepgang

De onderkende risicovolle processen c.q. onderwerpon zijn onderkend in het interne controteplan. Wanneer u in
2014 alle risicovolle processen in de verbijzonderde interne controle gaat betrekken, is een actueel interne
controleplan van essentieel belang. Dit is namelijk de basis van waaruit u de verbijzonderde interne controles gaat
vormgeven en uitvoeren. Vanuit de door u gemaakte risicoanalyse geeft u vorm aan dit plan en verricht u de
werkzaamheden die u van belang acht. Hot aantal deelwaarnemingen per proces krijgt hier ook een plaats in dit plan.
Hierdoor ligt de nadruk van de verbijzonderde interne controle op de werking van de in do meest risicovolle
processen opgenomen beheersingsmaatregelen die essentieel zijn voor de getrouwe en rechtmatige verantwoording
van de aan het procos gekoppelde jaarrekeningposten. Wij adviseren u dan ook hot interne controleplan voor 2014
tijdig to actualiseren om daarmee de kaders voor de verbijzonderde interno controle voor 2014 duidelijk te hebben
gedefinieerd.
Uitvoering, evaluatie en rapportage

Do verbijzonderde interne controles richten zich op de toereikendheid van hot stelsel van AO/lC. Hiermee wordt de
werking van doze essentiële beheersingsmaatregelen gemonitord. Waar nodig leidt do evaluatie tot aanpassingen in
de bedrijfsvoering. Hiermee is do kwaliteit van do uitvoering van de verbijzonderde interne controles van voldoendo
niveau.
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Rapportage over de uitvoering en evaluatie van de uitgevoerde verbijzondorde interne controles is van essentleel
belang om inzicht te verkrijgen in de wijze waarop werkzaamheden zijn uitgovoerd en wat do constateringen daarbij
zijn. In dit kader adviseren wij u de kwalitoit en bruikbaarheid en daarmee de toegovoegde waarde van de
verbijzonderde interne controlos nog verder te versterken door:
• Per proces te documenteren wat gedaan is en welke bevindingen daarbij zijn geconstateord. Een evaluatie van
deze bevindingen is noodzakelijk, aangozien er met een steekproef wordt gewerkt en bevindingen effect kunnen
hebben op de gehele massa;
• In doze rapportages onderschoid te maken tussen rechtmatigheids- en getrouwheidsbevindingen;
• Gebruik te maken van financiële analyses (bijvoorbeeld cijferanalyses en —beoordelingen);
• Een concrete invulling te geven aan het kwantificeren van bevindingen en deze (indien mogolijk) te extrapoleren
aismede het concretiseren van de herstelacties c.q. aanvullende controlewerkzaamheden.
Wij attenderen u op bovenstaande aandachtspunten en vragen u hiermee rekening te houden bij de uit te voeren
verbijzonderde interne controlos over het tweede halfjaar 2013.
Conclusie

Wij stellen vast dat er met betrekking tot de verbijzonderde interne controles belangrijke stappen voorwaarts zijn
gezet. Aandachtspunten zijn het actualiseren van uw inteme controleplan voor 2014, rapporteren over uitgevoerdo
werkzaamheden, het kwantificeren van bevindingen en deze (inden mogelijk) te extrapoleren alsmede het
concretiseren van do herstelacties c.q. aanvullende controlewerkzaamheden. Op deze wijze ontstaat per jaareinde
een eenduidig inzicht in de geconstateerde fouten, de projectie van deze fouten naar de totale populatie en de
mogolijke gevolgen voor het getrouwe en rechtmatige boeld van de jaarrokening.

3.5

BBV

De jaarrekening van een gemeento dient te voldoen aan de verslaggevingsregels Besluit begroting en
verantwoording. Dit normenkader is Ieidend voor het opstellen van de jaarstukken. Vorig jaar heeft u uw jaarrekening
in overeenstemming gebracht met dezo verslaggevingsvoorschrifton. Wij attenderen u op het model jaarrekening en
de checklist BBV waarin aWe actuolo verslaggevingsvoorschriften zijn vermeld. Doze zijn binnenkort beschikbaar en
worden verstrekt aan u. Door uw jaarstukken in overeenstemming te brengen met doze stukken, voldoet uw
jaarrekening aan do actuele verslaggovingsvoorschriften. Bij do jaarrekeningcontrole zullen wij hier expliciet
aandacht aan bestedon.

3.6

BTW

In 2012 heeft er een ondorzoek plaatsgevondon naar een aantal BTW onderwerpen vanuit Deloitte Tax. Dit heeft
geleid tot een rapport waarover gerapporteerd is over kansen en mogelijkheden. Dit heoft onder andero geleid tot
eon forse BTW toruggave over do parkoorlocaties binnen de gemeento Weert. In dit rapport is tevens aandacht
besteed aan do BTW-labelling binnen uw financiäle systoom. Doze labelling bohoeft aandacht en diont in
overoonstomming gobracht te worden met actuele wet- on rogelgeving. Wij willon u graag ondorsteunen bij deze
acties met kennis en kunde vanuit onze kant on de kansen en mogelijkheden bonutten die op dit moment aanwozig
zijn voor uw gemeente. Wij adviseren u daarnaast do labelling tijdig aan to passen om zorg te kunnen dragen over
eon juiste afdracht B1W die in do jaarrekening vorworkt dient te wordon.
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4 Specifieke aandachtspunten
In dit hoofdstuk willen wij graag nader ingaan op eon tweetal specifieke aandachtspunten van uw gemeente te weten
de grondexploitatie en de naleving van do (Europese) Aanbestedingswetgeving.

4.1

Grondexploitatie

Door de crisis is de grondexploitatie van een winstgevende activiteit veranderd in eon risicovolle activiteit, die bij veel
gemeenten tot aanzienlijke verhezen heeft geleid en die ook do komende jaren nog de nodige kosten met zich
moebrengt (denk alleen al aan de rentekosten van onverkoopbare gronden). Het gemeentelijk grondbedrijf vraagt
van gemeonten, en uw gemeente is daar helaas geen uitzondering op, dan ook eon strategische heroverweging en
herziening van beleid, plannen en financiering.
Uw organisatie is zich hiervan bewust en heeft hiertoe in 2012 actie ondernomen en eon aantal stappen ondernomen
die hebben geleid tot opwaardering van do voorziening grondexploftatie van € 27,3 miljoen, waardoor de totale
voorziening voor de bouwgronden in exploitatie € 42,6 miljoen bedraagt per ultimo 2012. Ook ten aanzien van de niet
in exploitatie genomen gronden heeft u conform de verslaggevingsvoorschriften een gedeelte afgewaardeerd. Do
voorzioning van de NIEGG is in do jaarrekening opgenomen voor eon bedrag van € 2,3 miljoen. Daarmee hoeft u
voor de jaarrekening 2012 voldoende ingespoeld op de huidige marktomstandigheden.
Uw organisatio is inmiddels gestart met do voorbereidingon voor do actualisatie van do grondexploitatiocomplexon
per 1 januari 2014. Eon boangrijk ondordeel van dezo actualisatieslag is hot hanteren van do juiste parameters voor
onder andere de indexering van do opbrengsten maar ook voor do kostenstijging.
Do oconomische ontwikkolingon, lokale marktontwikkelingen en do (strakko) doorlooptijd van de jaarrekeningproces
en —controle onderschrijven hot belang van do kwaliteit en do tijdigheid van do meerjarenramingon (inclusiof
inhoudelijke verantwoording) van de grondexploitatiecomplexen. Zekor omdat do waardoring van de balanspost
grondexploitatie eon cruciale rol speelt bij de jaarrekeningcontrolo 2013. Naar aanleiding van do werkzaamheden van
Doloitte Real Estate zullen wij konnis nemen van do bevindingen.

4.2

(Europese) aanbesteding

Bij do jaarrekeningcontrole 2012 hebben wij onrechtmatigheden geconstateerd in hot kader van de (Europeso)
aanbostedingen. Hiertoe hooft do gemeentoraad van do gemoente Weert eenmalig het inkoop- en
aanbestedingsbeloid van do gemeente zolf uitgesloten voor accountantscontrole via hot controleprotocol. Vervolgens
hoeft uw intorno controlefunctionaris zich gericht op do Europeso aanbestedingon. Hieruit zijn eon aantal fouton
voortgevloeid die niot hobben geleid tot aanpassing van hot rechtmatighoidsoordeel 2012.
Voor hot jaar 2013 is ten tijde van do interim-controle nog goon vorbijzondorde interno controlo uitgevoerd ten
aanzien van do (Europoso) aanbestedingen. Gezien de aard on omvang van do geconstateordo fouten in 2012, is
hot wonselijk om tijdig inzicht te hebben in do bovindingen van de vorbijzonderdo IC inzake do aanbostodingon over
hot jaar 2013. Wij spreken dan ook onze zorg uit over dit proces on do voortgang hiervan. Wij adviseren u tijdig do
vorbijzondordo intome controle af to ronden en do bevindingon daaromtrent met ons te besprekon.
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5 Actualiteiten
5.1

Kadernota Rechtmatigheid

Recent is de Kadernota Rechtmatigheid 2013 door de Commissie BBV uitgebracht. Enkelen belangrijke aanvullingen
ten opzichte van de Kadernota 2012 betreffen:
3.2.4. De wet Fido, Schatkistbankieren, Ufdo en Ruddo;
• 3.2.5. Aanbestedingswet;
• 3.2.6. Wet Markt en Overheid;
3.2.7. Wet Normering Topinkomens.
-

In de Kadernota wordt een uiteenzetting gegeven van de belangrijkste kenmerken van de wetten en de (eventuele)
gevolgen in het kader van de rechtmatigheidscontrole. We vragen uw aandacht voor de genoemde onderwerpen in
deze nota en do mogelijke impact op de bedrijfsvoering van uw organisatie. U hebt aangegeven de impact na te
gaan.

5.2

Schatkistbankieren

Op 10 december 2013 is de wet inzake schatkistbankieren aangenomen door de Eerste Kamer. Do
belangrijkste elementen die voortvloeien uit deze wet zijn:
•
•

•

Decentrale overheden krijgen op de deposito’s van het Rijk een rente vergoed, die gelijk is aan de rentes die de
Nederlandse staat betaalt op leningen, die ze op de markt aangaat;
Derivaten en middelen uitzetten anders dan ten behoeve van de publieke zaak blijft toegestaan, mits er sprake is
van een prudent karakter’ en de activiteiten niet zijn gericht op het genereren van inkomsten door het open van
overmatig risico;
Er komt geen leenfaciliteit bij het Rijk voor gemeenten, provincies, waterschappen en gemeenschappelijke
regelingen. Het Rijk gaat ervan uit dat decentrale overheden lenen via de banken;
Decentrale overheden mogen naast het schatkistbankieren bij het Rijk ook hun overtollige liquide middelen
uitzetten bij andere decentrale overheden. Uitlenen moet tegen een marktconform tarief. Decentrale overheden
mogen geen extra krediet op de kapitaalmarkt afsluiten om door te lenen, dit mag alleen gebeuren met overtollige
middelen.

De impact van de wetswijziging verschilt sterk per decentrale overheid, afhankelijk van de financiële positie.
Voor uw gemeente is het van belang de financiële gevolgen voor de (meerjaren)begroting in kaart to brengen.
Mogelijk hieruit voorMoeiende acties zijn het openen van nieuwe bankrekening(en) en om contracten met
vermogensbeheerders te herzien.
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5.3

Aanbestedingswet

Met ingang van 1 april 2013 is de nieuwe Aanbestedingswet in werking getreden. Ten opzichte van het Besluit
aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (Bao) is de strekking van veel aspecten ongewijzigd. De volgorde is
sterk gewijzigd: in de wet zijn de procedures stap voor stap uitgeschreven. Andere belangrijke wijzigingen zijn:
a. Motivatieplicht: De aanbestedende dienst dient de keuze voor de wijze waarop de overeenkomst tot stand wordt
gebracht en de keuze voor de ondernemers die worden toegelaten te motiveren. Ondernemers mogen deze
motivatie opvragen;
b. Clusterverbod: Het onnodig samenvoegen van opdrachten wordt tegengegaan. Samenvoegen mag alleen als de
noodzaak daartoe wordt gemotiveerd;
c. Naast de bekende beginselen transparantie, objectiviteit en non-discriminatie’ is proportionaliteit duidelijker
uitgewerkt waarbij afwijkingen gemotiveerd moeten worden. In het Aanbestedingsbesluit is de
Proportionaliteitsgids als richtsnoer aangewezen.
Uw gemeente heeft het aanbestedingsbeleid tezamen met een aantal buurgemeenten vastgelegd in het Inkoop- en
aanbestedingsbeleid Gemeente Leudal, Nederweert, Roermond en Weert. Hierin is al rekening gehouden met de
nieuwe aanbestedingswet. Uw gemeente voert interne controle uit om de naleving van aanbestedingsregels vast te
stellen. De interne controle op de naleving van aanbestedingsregels was op het moment van de interim-controle nog
niet afgerond. U heeft echter wet aangegeven rekenirig te hebben gehouden met deze nieuwe wetgeving welke per
1 april jongstleden operationeel is.

5.4

Wet Normering Topinkomens

Wat beoogt de wet?

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) is met ingang van 2013
van toepassing en vervangt tegelijkertijd de Wopt (Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde
topinkomens). Doelstelling van de wet is te verhinderen dat instellingen in de publieke en semipublieke sectoren
rechtens in staat zijn bovenmatige bezoldigingen toe te kennen.
In de WNT is geregeld:
a. Op welke organisaties de WNT van toepassing is;
b. Wat onder een topfunctionaris wordt verstaan;
c. De hoogte van bezoldigingsmaxima aan topfunctionarissen. De algemene maximale bezoldiging mag voor een
topfunctionaris niet meer bedragen dan € 228.599 per jaar (2013). Voor onderwijsinstellingen en
woningcorporaties gelden tagere bezoldigingsmaxima;
d. Een verbod op bonussen of andere variabele beloningen aan topfunctionarissen;
e. Een verbod op non-activiteitsregelingen voor topfunctionarissen;
f. Een verbod op hoge beëindigingsvergoedingen aan topfunctionarissen. De maximale ontslagvergoeding is gelijk
aan de scm van de beloning en de voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn over de
twaalf maanden voorafgaand aan de beeindiging van het dienstverband, maar niet meer dan € 75.000;
g. Uniforme openbaarmakingsverplichtingen voor organisaties waarop de WNT van toepassing is.
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De WNT verschilt op een aantal punten van de Wopt. Zo moeten onder de WNT alle bezoldigingen van
topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen worden gepubticeerd in de jaarrekening, ook indien geen sprake is
van een overschrijding van de bezoldigingsnorm. Verder dient u rekening te houden met de fiscale regelgeving,
omdat deze van invloed is op de bezoldiging. Daarnaast kent do WNT een handhavingsregime.
Overschrijding van de bezoldigingsnorm wordt aangemerkt als een onverschuldigde botaling, die door de
topfunctionaris terugbetaald moot worden aan de instelling. Gebeurt dit niet, dan is Deloitte als accountant wettolijk
verplicht om bij het ministerie melding te doen van deze onverschuldigde betaling. Wij hebben tevens een
meldingsplicht indien u geen of onjuiste gegevens heeft gepubliceerd in de jaarrekening. Het ministerie zal
vervolgons tot handhaving ovorgaan, wat in het uiterste geval leidt tot torugvordering van het onterecht ontvangen
bedrag bij de topfunctionaris.
Het begrip ‘topfunctionaris’
Voor zover het instellingen betreft waarbij de functies niet bij naam worden gonoemd, gaat het bij topfunctionarisson
om:
1. de loden van de hoogste uitvoorende en toezichthoudende organon;
2. De hoogste ondergeschikto of de eden van de groep hoogste ondergeschikten;
3. Degene of degenen bolast met de dagolijkso leiding.
Het gaat hierbij dus om degene of degenen belast met de dagelijkse biding van de gehele organisatie, zoals ook
blijkt uit de memorie van toelichting bij het ontwerp voor de Aanpassingswet WNT en om de loden van de
Raad van Toezicht. Voor leden en de voorzitters van het hoogste toezichthoudende orgaan van eon rechtspersoon of
instelling geldt een maximale bezoldiging van respectievelijk 5% en 7,5% van het bezoldigingsmaximum dat op do
organisatie van toepassing is. Voor bepaalde publioke bichamen is opgesomd welke functies kwalificeren abs
topfunctionaris. Zo wordt voor gemeenten, provincies en waterschappen de functie van secretaris en voor provincies
en gemeonton de functie van griffier aangewezen als topfunctionaris in de zin van de WNT.
Ook indien de functie van topfunctionaris anders dan in dienstverband wordt vervuld, is do WNT van toepassing. Dus
oak indien sprake is van detachering, inhuur abs zzp’er e.d. Do WNT is voorts van toepassing op een interim
topfunctionaris, die zijn interim functie binnen eon periode van 18 maanden, zes maanden of moor vervubt.
Overgangsrecht niet altijd van toepassing
In de wet zijn overgangsbepalingen opgenomen betreffende bestaande beloningsafspraken. Er zijn situaties waar hot
overgangsrecht niet van toepassing is en de WNT met ingang van 1 januari 2013 ab directe werking heeft. Dit heeft
tot gevolg dat betalingen uit hoofde van bestaande bozoldigingsafspraken met topfunctionarissen, gemaakt voor do
inworkingtreding van WNT, al met ingang van 1 januari 2013 eon onverschuldigde botabing kunnen zijn. Do instelling
moot doze onvorschubdigdo botalingon dan torugvorderon bij do topfunctionaris. Tijdig signaloren is dus van bolang,
omclat eon onverschuldigdo botaling die pas aan hot einde van hot jaar aan hot Iicht komt, onbewust mogolijk tot eon
torugbotabing kan leiden.
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Wat betekent dit voor

U?

De WNT heeft gevolgen voor uw organisatie. Het is van belang zodanige maatregelen van interne beheersing te
treffen die de naleving van de wet waarborgen:
a. Stel vast of uw organisatie onder de WNT valt en onder welk regime;
b. Ga na welke functies en personen kwalificeren als topfunctionaris;
c. Toets bezoldiging topfunctionaris en overige medewerkers aan de WNT en specifiek het ovorgangsrecht;
d. Zorg voor een goede registratie van de relevante WNT-gegevens, zowel voor personen met een dienstverband
als externe inhuur;
e. Maak de openbaarmakingsverplichting tot onderdeel van uw jaarrekeningproces;
f. Stel vast of hot wervings- en beloningsbeleid moot worden aangepast;
g. Treed tijdig in overleg met uw toezichthouder en externo accountant.
Ten behoove van de jaarrekeningcontrole zullen wij u een vragenlijst overhandigen, waarin is opgenomen welke
informatie wij nodig hebben om do controle op do naleving van do WNT voor de gemeonte Weert to kunnen
uitvoeren.
Actuele ontwikkelingen
In een brief van 10 juli 2013 is door de Minister van BZK aangekondigd dat or twee afzonderlijko wetsvoorstollen tot
aanscherping van do WNT zullen komon. Dit ter uitvoering van afspraken in hot rogoerakkoord. Hot betreft onorzijds
een wetsvoorstel tot verlaging van de maximale bezoldigingsnorm tot 100% van het ministerssalaris. Do norm is
momonteel 130% van hot ministerssalaris. Booogd wordt dat dit wotsvoorste per 1 januari 2015 in werking treedt.
Hot tweede wetsvoorstel betreft hot uitbreiden van do roikwijdte van do WNT naar allo functionarissen. Dit betekent
dat de maximale bozoldigingsnorm en ontslaguitkering van toopassing zou worden op alle modewerkers in do
publieko on semipublioke sector. Booogd wordt dat dit wetsvoorstel uitorlijk per 1 januari 2017 in werking troedt.

5.5

Crisisheffing

Per 1 januari 2013 is do zogeheten ‘crisishoffing’ in werking getreden. Dit houdt in dat werkgevors in 2013
‘crisisheffing’ moeten botalen van 16% over hot loon uit tegenwoordige dienstbetrekking (inclusief bonus) dat zij in
2013 hebbon betaald, voor zover dat loon hoger was dan € 150.000. Er is sprake van een in rechto afdwingbare
verplichting. Do gebeurtenis die do verplichting doet ontstaan is het over hot kalenderjaar 2013 genoten loon dat
boven de € 150.000 grens valt. Er kan een botrouwbare schatting worden gemaakt van do omvang van de
vorplichting. Het over kalendorjaar 2013 genoten loon uit dienstbetrekking is op 31 december 2013 bekond. Bij
balansdatum kan hot loon betrouwbaar worden goschat. Eon evontuole bonus die nog tot hot loon over 2013 wordt
gerekend is oveneons rodolijkerwijs en botrouwbaar in to schatten. Wij adviseren om to beoordelon of bovenstaande
van toopassing is voor do gomoonte. Do omvang van do betalingsvorplichting diont zo nodig per
31 december 2013 to worden verwerkt in do jaarrokening.
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5.6

Wijzigingen Bbv

Op 25 juni 2013 is de wijziging van het Besluit begroting en verantwoording provincios en gemeenten (BBV)
gepubliceerd. De wijziging van het BBV houdt verband met:
1. De wijziging van de Gemeentewet en de Provinciewet door het aanpassen van enkele bepalingen in hot
financieel toezicht op gemeenten en provincies zoals het wijzigen van do term ‘in evenwicht’ door ‘structureel en
reëel in evenwicht’;
2. Do evaluatie van do financiële functie van gemeenten en provincios door het Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijkrelaties (BZK), en
3. Eon aantal kleinere, moor technische aanpassingen.
Hierna komen achtereenvolgens en do belangrijkste inhoudelijke aanpassingen van hot BBV aan bod.
Structureel evenwicht
Hot bestaan van structureel evenwicht is vast to stellen als inzicht bestaat in hot deel van de baten en lasten dat
structuree respectiovelijk incidenteel is. Om dit inzichtte verbeteron, is artikel 19 en 28 als volgt gowijzigd:
•

•

Gemeonten dienen het voorgoschreven overzicht van incidentole baten en lasten voortaan op to nemen ‘per
programma, waarbij per programma ten minste de belangrijkste poston afzonderlijk worden gespecificeerd en de
overige posten als eon totaalbedrag kunnon worden opgenomen’; en
Er is eon overzicht van do beoogde resp. gorealiseerde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de
reserves verplicht gosteld.

VerduideIijking begrippen
Paragraat weerstandsvermoaen
De paragraaf weerstandsvermogen is verplicht gosteld in het BBV om te voorzien in do behoofte aan meer informatie
over risico’s die gemeeriten lopen en do middelen on mogelijkhoden die beschikbaar zijn om onverwachte
tegenvallers op te vangon (= weerstandscapaciteit). Om het onderdeel risicobeheersing nog beter tot uitdrukking to
brengen is in do artikelen 9 en 11 do naam van de paragraaf ‘weorstandsvermogen’ aangepast in
‘woorstandsvermogen en risicoboheersing’.
Hot gaat bij do paragraaf weorstandsvermogen en risicobeheersing dus nadrukkelijk niet alleen om een inventarisatie
en beschrijving van risico’s en do middelen en mogolijkheden van do gemeonte om doze op to vangen, maar zeker
ook om do wijzo waarop en do processen en systemon waarmee do gemeente de risico’s behoerst.
Paragraaf verbonden partijen
Gemeenten brengen taken ondor bij verbonden partijen, zoals gemeenschappelijke regelingen. Voor hot adequaat
invullen van het toezicht door do gemoontoraad, is hot van bolang dat do begroting on jaarrekening inzicht geven in
de vorbonden partijen waar de gemeente in deelneemt, het bolang dat de gemeente hierin heeft en in do financiële
positie van de verbonden partijen. Met do wijziging van artikel 15 van hot BBV zijn gomeonten verplicht deze
informatie in do paragraaf verbonden partijen op to nemen. Do verplichting in de artikelon 67 en 69 om do Iijst met
verbonden partijen op to nomen in do toe(ichting op do productenrealisatie is geschrapt.
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Programmarekening
Cm de relatie tussen de begroting en de jaarstukken te verduidelijken, is in artikel 24 het begrip ‘programmarekening’
gewijzigd in ‘het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening’. Na de wijziging van het BBV bestaan de begroting
resp. de jaarstukken van een gemeente ten minste uit de volgende onderdelen (zie do volgende pagina):

Beleidsbegroting:

Jaarverslag:

Programmaplan
Paragrafen

Programmaverantwoording
Paragrafen

Financiële begroting:

Jaarrekening:

Overzicht van baten en lasten in de begroting
en de toel,chting
Uiteenzetting financiöle positie en de
toelichting

Overzicht van baten en lasten in de
jaarrekening en de toelichting
Balans en de toelichting
Bijiage verantwoordingsinformatie
specifieke uitkenngen (SiSa
bijlage)

Figuur 1: Indeling begroting en jaarstukken na wljziging BBV

Resultaatbestemmen
Het BBV staat toe dat de raad al bij de begroting autoriseert dat toevoegingen en onttrekkingen aan
bestemmingsreserves plaatsvinden. Feitelijk bestemt de raad hiermee gedurende het jaar al een deel van het
verwachte resultaat bestemd. Cm die reden kende het BBV tot de huidige wijziging de begrippen geraamd en
gerealiseerd resultaat voor en na bestemmen. Het verschil tussen de genoemde geraamde respectievelijk
gerealiseerde resultaten betreft het saldo van do geraamde respectievefijk gerealiseerde mutaties in reserves. Hot
begrip ‘resultaatbestemmen’ kan verwarring geven. Cm hierin meer duideli;kheid te geven, zijn de begrippen in do
artikelen 17 en 27 van het BBV als volgt aangepast:

rr
Geraamd resultaat voor bestemmen
Geraamd resultaat na bestemmen
Gerealiseerd resultaat voor
bestemmen
Gerealiseerd resultaat na bestemmen

Geraamde totaal saldo van baten en lasten
Geraamde resultaat
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten
Gerealiseerde resultaat

Figuur 2: Terminologie resuItat voor en na wijziging BBV
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Technische aanpassingen
Naast de hiervoor beschreven wijzigingen is in het kader van ‘regulier onderhoud’ een aantal meer technische
wijzigingon in het BBV doorgevoerd. Een voorbeeld hiervan is het schrappen van de term ‘girosaldi’ als onderdeel
van de to presenteren liquide middelen.

5.7

Ontwkkelingen binnen het sociale domein (3 D’s)

Vanuit de landelijke politieke besluitvorming komt er binnenkort een aantal belangrijke ontwikkelingen op uw
gemeente at. De belangrijkste ontwikkeling betreft de zogenaamd 3D’s binnen hot sociale domein. De overheveling
c.q. implementatie van deze ontwikkelingen hebben mode vanwege de korte voorbereidingsperiode en de materiële
financiële omvang eon grote impact op de interne beheersing en organisatorisch inbedding binnen uw gemeente.
Onderstaand gaan wij kort in op de belangrijkste fases van deze 3 decentralisaties.
3D’s

-

Wet Werken naar Vermogen, Jeugdzorg en begeleiding A WBZ naar de WMO

Wij onderkennen in de 3 decentralisaties 3 opeenvolgende fasen met daarbij eon 4-tal opgaven (maatschappe!ijke
opgave: visie, strategie en beleid, flnanciële opgave, personele opgave en informatie opgave). Ten aanzien van do
elsen aan de financiële beheersing is de financiële opgave relevant:
Verkennen en visie vormen
•
•
•
•

Financiële consumptie van voorzioningen en zorg per gemeente, wijk en huishouden;
lnzicht in (zorg)aanbieders en financieel beslag;
Financiële taakstelling helder en zicht op invulling taakstelling op hoofdlijnen;
lnzicht in huidige manioren van bekostigon.

Doorontwikkelen en uitwerken
•
•

•

Zicht op risico’s, beheersing en besparingen;
Bekostigingsmodellen en financiële prikkels Iokaal en bovenlokaal;
Opstellen business cases en MKBAs (o.a. pilots);
lnrichten prestatiemanagement o.b.v. visie;
Organiseren verantwoording;

•

Criteria eigen bijdrage en PGB.

•

Inrichten en organiseren uitvoering
•
•
•
•

lnrichten begroting;
Ontwikkeling en inrichting planning- & controlcyclus;
Opzetten forecasting c.q. early warning systeem;
Afspraken facturering en betaling met aanbieders.
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Deze opgaven en de huidige stand van zaken van financiële beheersing, bespreken wij graag met diverse
betrokkenen in uw organisatie, waarbij wij onze visie ten aanzien van de opgaven van de ‘3 decentralisaties’ (Wet
Werken naar Vermogen, Jeugdzorg en begeleiding AWBZ naar de WMO) uiteenzetten en de stand van zaken (in
hoeverre hierop door uw gemeente wordt geanticipeerd) kunnen inventariseren.

5.8

VPB-plicht gemeenten

Belastingplicht overheidsbedrijven
Hot kabinet heeft in mei 2013 kenbaar gemaakt dat zij binnen 18 maanden wetgeving gaat vaststellen, die erop is
gericht dat overheidsbedrijven, die economische activiteiten uitoefenen, op dezelfde wijze als private bedrijven aan
vennootschapsbelasting zullen worden onderworpen. Hot te ontwikkelen wetsvoorstel zal naar verwachting per
1 januari 2015 tot wet worden verheven en treedt een jaar later inwerking.
Situatie flu
In Nederland zijn overheidslichamen en nietzelfstandige overheidsbedrijven in de meeste gevallen vrijgesteld van
vennootschapsbelasting. Eenzelfde vrijstelling geldt voor zogenoemde indirecte overheidsbedrijven die eon
privaatrechtelijke rechtsvorm kennen (stichtingen verenigingen). Daarbij warden dan we( eisen gesteld aan de
bevoegdheid bestuurders to benoemen en te ontslaan en moot een liquidatiesaldo toekomen aan een Nederlandse
publiekrechtelijke rechtspersoon. Voor BV’s en NV’s is van belang dat eon publiekrechtelijke rechtspersoon
(uiteindelijk) enig aandeelhouder is.
Motief wetsvoorstel
De toepassing van de vrijstelling leidt nu tot een verstoring van de concurrentieverhoudingen met private
ondernemingen, immers do Europese Commissie is in beginsel van mening dat afle economische activiteiten aan do
vennootschapsbelasting moet worden onderworpen.
Consequenties en advies
Onbekend is hoe de nieuwe wet er ult komt te zion, wel is or eon Iijst met activiteiten waaraan men eon mogelijke
belastingplicht ontleent. Tot nog toe was de Staatssecretaris van Financiën voorstander van een heffing bij indirecte
overheidsbedrijven. Om eon concurrentievorstoring met overheidslichamen en niet-zelfstandige overheidsbedrijven
to voorkomen en transparantie to bevorderen, zouden die worden verplicht hun economische activiteiten in eon BV of
NV onder to brengen. Dat betekent dat naast een wijziging in belastingplicht voor omzotbelasting en loonbelasting en
een introductie van vennootschapsbelasting ook aandacht dient te warden besteed aan do inrichting van een stuk
governance. Immers, or ontstaat een extern verzelfstandigde entiteit.
Gezien de nag resterende tijd tot inwerkingtreding van do wet (1 januari 2016) en hot tijdsbeslag (binnen do
gemeente) dat eon externe verzelfstandiging met zich brengt, is tijdige inventarisatie omtrent risico’s en to
ondornemen acties geboden.
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5.9

Wet BAG

Met ingang van 1 juli 2009 zijn alle gemeenten in Nederland op grond van de Wet BAG verplicht een Basisregistratie
Adressen en Gebouwen (BAG) op te zetten en te beheren. De gegevons van alle gemeenten worden centraal
beschikbaar gesteld via eon landelijko voorziening, die door het Kadaster wordt beheerd. Deze basisregistraties
dienen verplicht te worden gebruikt door de afnemers bij het uitoefenen van publiekrechtelijke taken. Dit betekent dat
afnemers er dus op moeten kunnen vertrouwen dat de gegevens in de basisregistraties van een hoog
kwaliteitsniveau zijn. Een goede kwaliteit van do gegevens bevordert het vertrouwen dat afnemers hebben in do
registratie en daarmee ook de motivatie om die gegevens to gebruiken. Hiermee beoogt de ovorheid een hogere
efficiëntie en effectiviteit van do beschikbare informatiobronnen. Bovendien is een hoge kwaliteit van groot belang om
te voorkomen dat onjuiste gegevens doorwerkon binnen eon groot aantal andere registratios.
Om doze kwaliteit to kunnen aantonen dienen gemoenten vanaf 1 juli 2012 iedere drio jaar een audit te laten
uitvoeren door een geaccroditeerde instelling. Doze instelling toetst hot beheer van de BAG op grond van het door
hot Ministerie van lnfrastructuur en Milieu opgestelde protocol.

5.10 Single European Payment Area
Wat is SEPA?
SEPA staat voor Single Euro Payments Area (SEPA) en heeft tot doel om to komen tot eon geintegreerde Europese
betaalmarkt. Vanaf 1 februari 2014 moet iedere organisatie voldoen aan de vereisten voor SEPA. Doze Europese
verordening raakt onder andere de betaalproducten, de informatie-uitwisseling tussen banken on organisaties
(bijvoorboold: BAN, BIC en XML) en do betaalformaten.
ledereen in Nederland krijgt eon langer rekeningnummer IBAN (International Bank Account Number). Consumenten
en organisaties hebben tot 1 februari 2014 do tijd om over to gaan van hot huidige rekeningnummer op IBAN. Tot die
tijd blijven or twoe betalingssystemen naast olkaar bestaan en kan or zowel gebruik worden gomaakt van hot huidige
rokeningnummor als IBAN. Hot is eon anger rekeningnummer dat voor eon deel bestaat uit hot huidige
bankrokeningnummer. Ook worden overschrijvingen en incasso’s aangopast aan niouwe betaalstandaarden.

Waarom is SEPA belangrijk voor

U?

Voor bedrijven, ovorheden on andore organisaties is hot belangrijk om tijdig maatregelon to nomen. Vanaf
februari 2014 zijn betalingen nametijk alleen nog maar mogelijk met hot langere rokeningnummer IBAN (International
Bank Account Number) en gebruikt iedereen do Europose (SEPA-) standaarden voor betaalmiddelen als
overschrijvingon on incasso’s. Dit heeft consequentios voor bijvoorbeold (financiële) administraties, software en do
processen van organisatios.
Banken en softwareleveranciers passen systemen en software aan om IBAN to kunnen onderstounen. Wij advisoren
u om, voor zover dit niet al is gebeurd, contact op te nemen met uw bank(en) en softwarelevorancier(s) om na to
gaan of do systemen en software die u gebruikt op 1 februari 2014 goschikt zijn om IBAN te ondersteunen.
Daarnaast is hot belangrijk om na to gaan wolke aanpassingon binnen uw organisatie eventueel moeten worden
doorgevoerd.
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Wat verandert er?
Wat er verandert en welke acties moeten worden uitgovoerd, wisselt van organisatie tot organisatie. Hierna geven wij
weer met welke zaken veelal rekening gehouden zal moeten worden.
Uw software moot goschikt zijn om BAN te ondersteunen;
-

-

-

-

Zorg dat uw administratiesysteem goschikt is voor het gebruik en de opsiag van IBAN (en oventueel de
BIC). Dit betekent dat uw systemen het gebruik van maximaal 34 alfanumerieke tekens voor BAN (en
oventuoel 11 alfanumerieke tekens voor BIC) aan moeten kunnen;
U kunt de huidige rekeningnummers van al uw relaties (debitouren, crediteuren, loden, donateurs, etc.)
omzetten naar IBANs door gebruik te maken van de IBAN BIC Service van de gezamenlijke Nedorlandse
banken, dit doet u door gebruik te makon van de multicheckor. Meer informatie vindt u op
www. banbicservice. n I;
Maak een plan van aanpak voor de implementatie van do aangepaste software. Bolangrijk is wanneer
doze aanpassingen worden geimplementeord, of doze aanpassingen in hot onderhoudscontract zitten en
wat u zeif nog moot doen om to zorgen dat u met do aangepaste software kunt werken;
Do SEPA-functionaliteiten worden vaak alleon in de Iaatste versio van do software ondorsteund. Als u
gebruik maakt van eon oudere versie van de software, kan het zijn dat u moerdere upgrades moot
uitvoeren.

Uw bestanden met ovorboekingen of incasso’s moeten goschikt zijn voor SEPA;
-

-

•

Maak uw bedrijfsadministratie en -procossen dan goschikt om overbookingon aan to leveren in hot niouwe
XML-formaat. In plaats van CIioOp3 wordt dan PAIN gobruikt. Ook hiorvoor is het zaak om contact op to
nomen met uw softwarelevorancier(s). Moor informatie ovor do richtlijnen is to vinden op do wobsite
http://www.betaaIverenicjin .nh/europees-betalen/sepa-documentatiefimplementatierichtlijnen-nederland/;
Ook moot u uw administratiesysteem geschikt makon voor eon groter aantal karakters in hot void
Omschrijving/Modedeling. Binnen do niouwe betaalstandaard zijn maximaal 140 alfanumerieke
karakters/tekens beschikbaar. Uw administratiosystoem moot ingericht worden voor hot gebruik van hot
betalingskonmork van 35 alfanumorioke karaktors. Dit kenmerk heet voortaan betalingsreferentie;

Uw software moot elektronische dagafschrifton in SEPA-formaat ondorsteunen;
-

Als u momentoel rekoninginformatio (oloktronischo bankafschrifton) ophaalt in hot MT940/MT942 of
GMU-formaat, houd or dan rekoning moe dat ook hierin, als govolg van do niouwo standaarden,
wijzigingon optrodon. Moor informatio hierover (en do link naar diverse bankenwebsites met betroffende
informatie) is to vindon op do wobsite http://www.betaalverenicnQ. nI/eu ropees-betalen/sepa
documentatie/implementatierichtlijnen-nederland/;
Ten behoove van SEPA wordt eon aantal wijzingon aangobracht in doze formaten waardoor ze moor
informatie zullen bevatten. Hot is nodig dat do software do gewijzigde formaten kan vorwerken;
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Uw incasso’s moeten zijn aangepast naar de Europese standaard;
-

-

Bij gebruik van incassoproduct(en) is de impact als gevoig van de vele wijzigingen in (financiële)
administraties, software en de processen in de regel hoog, waardoor overleg met uw bank(en) en
softwareleveranciers(s) een must is;
Op de site httx//www.overoiiban.n!/ is het mogelijk om een BAN Impact-Check te doen wat u kunt helpen
om de acties te bepalen.

Wat zijn de gevolgen voor de controle?

De leiding van de organisatie is verantwoordelijk voor een goed stelsel van interne beheersing, zodat activiteiten
(waaronder betalingen) met voldoende waarborgen voor betrouwbaarheid en integriteit plaatsvinden. Belangrijk
onderdeel van het stelsel van interne beheersing is dat afdoende maatregelen zijn genomen om het betalingsverkeer
betrouwbaar en integer te laten plaatsvinden. Dit betekent bijvoorbeeld dat er voldoende waarborgen in de
organisatie moeten zijn, dat betalingen juist en tijdig plaatsvinden en dat geen onterechte, onrechtmatige of
frauduleuze betalingen worden verricht.
In de ClieOp3 standaard zijn drie controletotalen mogelijk. Naast het totaal van de bedragen en aantal transacties is
er ook de mogelijkheid om een controletotaal van de rekeningnummers op te nemen. In de XML-standaard voor
overdracht SEPA-transacties ontbreekt dit Iaatste controletotaal.
De betekenis van het controletotaal over de rekeningbedragen in de context van het waarborgen van de integriteit
van het bestand waarop het betrekking heeft, is volgens de diverse betrokkenen/deskundigen beperkt. In zijn
essentie is het een detectieve maatregel, op basis waarvan vastgesteld kan worden dat, na het berekenen van het
controletotaal, wijzigingen in het bestand zijn aangebracht of de transmissie niet correct heeft plaatsgevonden. Het is
in beperkte zin een preventieve maatregel, omdat het enerzijds niet voorkomt dat ongeautoriseerde wijzigingen in het
bestand kunnen worden gemaakt, maar wel dat het ontdekt kan worcien vOórdat de betaling door de bank wordt
verwerkt. In die zin moet het controletotaal vooral gezien worden als een (sanity) check op transmissie, niet als een
key control in het waarborgen van de integriteit van het betaalbestand.
Primair kan gesteld worden dat door de beperkingen in de ClieOp3 standaard voor de accountantscontrole het
mechanisme van controletotalen maar beperkte waarde had. De vervanging door de SEPA XML-standaard zal daar
dus weinig invloed op hebben. Overige maatregelen in het proces zijn relevant zoals functiescheiding tussen het
invoeren van rekeningnummers, het aanmaken van het betaalbestand, het autoriseren van het betaalbestand en het
versturen van het betaalbestand.
Dit neemt niet weg dat indien hash totals niet meer voorkomen, andere compenserende (interne) controles er voor in
de plaats moeten komen. Te denken valt bijvoorbeeld aan extra geprogrammeerde controles in de software van
verzender en ontvanger om de bestandsintegriteit en herkomst te verifiëren. Ook zijn andere vervangende interne
controles op de betrouwbare werking van het betaalproces denkbaar. In de huidige opzet ontbreekt nog een
eenduidige (SEPA-)norm voor de beveiliging van de XML-bestanden. Goede afspraken over vervangende (door de
organisatie uit te voeren) interne controlemaatregelen of het uitvoeren van alternatieve controles door ons, kunnen
mogelijk hiaten in bestaande interne controles tijdelijk (ter overbrugging van de periode naar een
gestructureerde/eenduidige oplossing) gedicht worden.
Bij het uitvoeren van de pre-check begin 2014, waarbij de relevante interne controles worden getest, zullen wij,
binnen de kaders en doelstellingen van de jaarrekeningcontrole als geheel, kennisnemen van de door u getroffen
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waarborgen voor eon betrouwbare en integere SEPA-procesgang. Dat botekent bijvoorboeld dat er voldoende
uiterlijke kenmerken zijn van door de organisatie uitgevoerde interne controles en dat afwijkingen of
onrogolmatigheden goed goanalyseerd en gedocumenteord zijn.

5.11 Werkkostenregeling
Met de invoering van de werkkostenregeling is een nieuw wettelijk systeem van vergoedingon en verstrekking
ingevoerd in de loonheffingen.
De werkkostonregeHng is ingevoord op 1 januari 2011 en kent overgangsrecht tot 1 januari 2015. 1 januari 2015 is de
uitorste datum waarop werkgevers vorplicht zullen moeten ovorstappen op do werkkostenregeling.
De regeling houdt kort gezegd in dat workgevers voor een bedrag ter grootte van de vrije ruimte van 1,5% van de
fiscale loonsom onbelast aan hun werknemers mogen verstrekken, vormeerderd met een aantal uitzonderingen in
verband met gerichte vrijstellingen en nihil waarderingen voor voorzieningon op de werkpek. Overschrijding van de
vrije ruimte betekent dat de workgever 80% eindheffing verschutdigd is over hot meerdere.
Deze regeUng betekent dus eon aanzienlijke wijziging in do huidige fiscale behandeling van vergoedingen en
verstrekkingen aan werknemers. Om een overstap op de werkkostenrogoling weToverwogen to kunnen maken, is het
van belang dat do gemeento Weert in kaart brengt weTke vergoedingen en verstrekkingon binnen de gemeente aan
worknemers worden gedaan, on of do vrijo ruimte van 1,5% van do loonsom overschreden wordt. Na doze
inventarisatie dient eon implomentatie van de workkostenregeling plaats to vinden, met zoor waarschijnlijk govolgen
voor personeelsregelingon, intorne procedures, inrichting van salaris- on financiële administratie, boekingsinstructies,
etcetera.
In hot voorjaar van 2013 heeft do staatssocretaris eon vorkonning opgestold, waarin hij eon aantal voorstellen tot
wijziging van do werkkostenregoling heeft gedaan. Do dofinitiove uitworking van doze voorstellen is op dit momont
nog niot bekend, maar do staatssocrotaris heeft aangegeven dat hij voor hot einde van dit jaar aan do
Tweode Kamer eon nadere uitworking za sturen.
Do gomiddoldo duur van do invontarisatie- on implementatiofaso bij do meesto workgovors is ongeveer eon jaar.
Ondanks dat do wijzigingen nog niot dofinitief bekend zijn, adviseren wij do gomeente Woort dan ook om op korte
termijn eon start to makon met do inventarisatie van do workkostenregeling, zodat u per 1 januari 2015
welovorwogen on goed onderbouwd kan overstappon op do workkostonregoling.

5.12 W’jziging Ziektewet
Per 1 januari 2013 is do Wet boporking ziekteverzuim on arboidsongeschiktheid vangnotters (Bozava) in working
getredon. Do uitkeringskoston voor vangnetters worden als govoig van doze wetswijziging vanaf 1 januari 2014
verlegd van hot UWV naar do werkgever. Hot gaat hierbij om do uitkoringskosten van do Zioktowet (hierna: ZW-flex)
on do WGA (hierna: WGA-flox). Vangnotters zijn werknomers die na hot einde van hot dienstverband een
Ziektowotuitkoring ontvangen, m.u.v. werknemers met eon uitkoring wegens zwangorschaps- of bevallingsverlof,
zwangorschap gerelatoorde ziekte, orgaandonatio of no-riskpolis.
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Deze wijziging kan voor de gemeente Woert tot een aanzienhijke stijging van de loonkosten leiden. Om deze extra
kosten zoveel mogelijk te beperken, adviseren wij u het ziekteverzuimbeleid aan te passen. Daarnaast kan het voor
do gemeente interessant zijn eigenrisicodrager te worden voor de ZW-flex om hiermee loonkosten to besparen door
zelf de regie to nemen op het ziekteverzuimbeleid.
Deloitte heeft een projectplan ontwikkeld Op weg naar eon gezond bedrijf’. Aan de hand van dit plan leiden we de
gemeente Weert langs de aanpassingen die genomen kunnen worden om optimaal regie te kunnen voeren op
beperking van het ziekteverzuim, wat resulteert in een besparing op do loonkosten. In dit plan, waarvan do
onderdelen door het UWV zijn goedgekeurd, worden ook de specifieke aandachtspunten met betrekking tot
internationale arbeidsrelaties, alsmode do re-integratieverplichtingen (Poortwachter) meegenomen.
Vanaf 1 januari 2014 gaat do gemeente Weert naast een gedifferentieerde premie voor de ZW-flex eveneens eon
gedifferentieerde premie voor do WGA-flex betalon. Doze promie dient voor betaling van do WGA-uitkeringen aan do
vangnet-ters aan wie in 2012 eon WGA-uitkoring is betaald en die aan do gemoente Weert als werkgevor kan worden
toegerekend. In hot najaar van 2013 ontvangt u, evenals voor do ZW-flox, voor deze werknemers een overzicht van
het UVW als uitkeringen aan u worden doorbelast. Wij adviseren u good te controleren of do uitkeringen inderdaad
aan U mogen worden doorbelast. Dit geldt tevens voor de premiebeschikkingen die u eind december 2013 van do
Belastingdienst ontvangt.
-

-

Per 1 januari 2016 is het voor hot eerst mogelijk om eigenrisicodrager to worden voor do WGA-flex. Wij kunnen in
2015 met u nagaan of hot voor u interessant is om eigenrisicodrager to worden voor do WGA-flex, danwel dat
vorzekerd blijven bij het UWV of terugkeron naar hot UWV (als u eigenrisicodrager bent), eon betere optie is.
Graag komen wij bij u langs om ons projectplan too te Iichten en to bospreken welke onderdelen van dit plan voor do
gomeente Weert intoressant zijn.
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6 Jaarrekening 2013
In dit hoofdstuk benoemen wij de specifieke actiepunten voor het opstellen en de controle van de jaarrekening 2013.
•

Tijdige afronding van de financiële en inhoudeHjke verantwoording van de grondexploitatiecomplexen. Het is,
gezien de huidige economische tijden en marktposWes, belangrijk am de actualisaties van de complexen grondig
ult te voeren, mede ook voor het vormen van eventuele, aanvullende verliesvoorzieningen per balansdatum;

•

Tijdig en adequaat afronden van de verbijzonderde interne controles 2013. Hierbij dient voldoende aandacht te
worden besteed aan het onderscheid tussen rechtmatigheids- en overige (getrouwheids-)bevindingen, het
kwantificeren en extrapoleren van bevindingen en het concretiseren evenals het uitvoeren van benodigde
herstelacties;
Het afronden van de interne controlewerkzaamheden naar de naleving van de (Europese) aanbestedings
richtlijnen voor de periode januari 2013 tIm december 2013. Gezien het tijdspad voor de jaarrekening achten wij
het van belang dat deze controlewerkzaamheden uiterlijk media februari 2013 gereed zullen zijn, zodat de
uitkomsten hiervan tijdig door ons beoordeeld kunnen warden in het kader van de jaarrekeningcontrole 2013;
Door de verkoop van de aandelen Essent heeft uw gemeente een aantal ‘leningen aan deelnemingen’
geactiveerd onder de financiële vaste activa. Eén van de geactiveerde leningen betreft een lening aan Enexis. In
boekjaar 2013 heeft Enexis de lening bij de gemeente vervroegd afgelost. De aflossing die in 2014 uitbetaaLd zou
worden, is in 2013 uitbetaald, inclusief een bedrag aan boeterente ter compensatie van de mis te open rente over
het komende jaar. Deze vervroegde aflossing heeft als gevoig dat de lening op Enexis zoals opgenomen onder
de financiële vaste activa en bijbehorende bestemmingsreserve in de jaarrekening 2013, wordt verminderd met
het bedrag van de vervroegde aflossing.

Daarnaast vragen wij uw organisatie, zoals elk jaar, zorg te dragen voor:
•

Het opleveren van de op te leveren stukken in de eRoom met daarin de informatie volgens de door ons
opgestelde lijst “Op te leveren stukken jaarrekening 2013. Wij zulten deze lijst geruime tijd voorafgaand aan de
jaarrekeningcontrole verstrekken aan uw medewerkers;

•

De jaarrekening van de gemeente Weert moet voldoen aan het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Wij
verzoeken u een integrale check uit te voeren of de jaarrekening 2013 voldoet aan de vigerende
verslaggevingsvoorschriften. Wij zullen u tijdig een (digitale) checklist BBV doen toekomen, evenals een model
jaarrekening. Bij de start van onze controle verwachten wij dat u de checklist zelf integraal heeft doorgelopen en
heeft ingevuld;
In het kader van de jaarrekening geldt verder dat u afspraken met “interne” en “externe” leveranciers moet maken
voor de tijdige oplevering van de jaarrekeningstukken. Met name bij een aantal SiSa-regelingen bent u afhankelijk
van een aantal externe partijen die verantwoordingsinformatie aan uw organisatie moeten aanleveren.
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7 Tot slot
Wij gaan ervan uit met deze managementletter een bijdrage te hebben geleverd aan de verdere ontwikkeling van uw
gemeenteUjke organisatie. Wij zijn graag bereid onze bevindingen mondeling toe te Ichten.
Hoogachtend,
Deloitte Accountants B.V.

drs. DO. Meeuwissen RA
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Bijiagen
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—

Opdracht

Bijlage 2— Detailbevindingen en adviespunten interim-controle 2013
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Bijiage 1 Opdracht
Opdracht accountantscontrole
Deloitte heeft do opdracht gekregen de jaarrekening 2013 van uw gemeente to controleren. Wij controleren hiertoe
zowel in de loop van het jaar (de interim-controle) als de jaarrekening 2013 zelf. De controles in de loop van het jaar
zijn in hot bijzonder gericht op het beoordelen en toetsen van de administratieve organisatie en interne beheersing
(AO/IB). Dit om vast te stellen dat die voldoonde basis vormen voor betrouwbaarhoid en rechtmatigheid van do
financiële gegovens en de toelichtingen die in de jaarrekening 2013 worden opgenomen.

Controlebenadering en risico-analyse
Onze controlo start met het maken van een analyse van de risico’s waar u als gemeente moo to maken heeft. Deze
risicoanalyse zien wij als eon gezamenlijke actie van ons controletoam en vertegenwoordigers van uw gemeente en
maakt deel uit van ons pre-auditgesprek. Het doel hiervan is op basis van gezamenhijke kennis van uw organisatie en
uw omgeving en brancho tot een zo volledig on bruikbaar mogelijke risicoanalyse to komen, die als basis voor
verdere controlewerkzaamheden zal dienen. Het gaat hierbij om de externo risico’s en de risico’s in de
bedrijfsvoering. Bij doze inventarisatie ligt do focus op do risico’s in de voor do jaarrekening relevante procosson. De
uitkomston van deze processen dienen te resultoren in vorantwoorde transacties in do jaarrekening. Voor de
uitkomsten van de inventarisatio en de reikwijdte van onze werkzaamheden, +verwijzen wij u naar de aan u
uitgobrachte opdrachtbevostiging d.d. 18 oktober 2013.
Onze risicoanalyse on daarop gebaseerdo controleaanpak richten zich niet uitsluitend op de jaarrokening zelf, maar
ook op hot systeem van interne behoersing. Hoe dit systeem functioneert, hoe meer zekerheid er bestaat dat
betrouwbaro informatie wordt opgelevord, zowel tussontijds als bij de jaarafsluiting. Dit systeom moet continu
adequaat functioneren.
De interim-controlo is primair gericht op do analyse en evaluatie van do interno beheersingsomgeving en do daarin
opgenomen maatregelen van interne controle. In onze managementletter zijn onze bevindingen en aanbevelingen
terzake opgenomen. Tevens heeft doze controle als doelstelling om do aandachtspunton voor de jaarrekening 2013
te signaleren on ondor uw aandacht te brongen.
Volledigheidshalve merken wij op dat onze analyse en evaluatie is uitgovoord in het kader van de door u vorstrekte
opdracht tot controlo van de jaarrekening. De gesolecteerde werkzaamheden ziln afhankelijk van do door do
accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risicos dat de jaarrekoning een
afwijking van materieel belang bevat als gevoig van fraude of fouten. Bij hot maken van deze risico-inschattingen
neemt do accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmakon on het getrouwo beeld
van de jaarrekening en do rochtmatige totstandkoming van do baton, lasten en balansmutaties, gericht op hot
opzetten van controleworkzaamheden die passend zijn in do omstandigheden. De risico-inschattingon hebben echter
niot tot doel eon oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing. Hierdoor is onze
analyse en evaluatie beperkter dan dat doze zou zijn geweest in het kader van een opdracht tot hot geven van een
oordeel over do opzet, het bestaan, do effectiviteit en do efficiency van do nterne beheersing als gehoel on bestrijkt
daarom niet noodzakolijkerwijze alle in do intorne organisatlo vervatte tekortkomingen.
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De bevindingen en aanbevelingen dienen te worden gelezen als constructieve aanwijzingen voor het college als
onderdeel van het continue proces van het veranderen en verbeteren van de beheersing van de bedrijfsvoering en
de kwaliteit van de jaarrekening. Wij wijzen u er op dat deze managementfetter is opgesteld ten behoeve van het
college van de gemeente Weert en daarom niet zonder onze toestemming aan derden mag worden verstrekt.

Lage prioriteit: verdient op middellange termijn aandacht. Risico’s die ermee samen
(kunnen) hangen, vormen geen directe bedreiging voor de bedrijfsprocessen.

Midden prioriteit: behoeft op korte tot middellange termijn aandacht. Risico’s die ermee
samen (kurmen) hangen, vormen in beginsel geen directe bedreiging voor de
bedrijfsprocessen.

Hoge prioriteit: behoeft op korte termjn aandacht. Risico’s die ermee samen (kunnen)
hangen, kunnen een bedreiging (gaan) vormen voor de bedrijfsvoering.

(L)aag

(H)oog

De laatste kobm “JR” geeft de prioritering voor de jaarrekeningcontrole 2013 aan, waarbij onderstaande kleuren in overeenstemming zijn met onderstaande legenda.

Bijiage 2 Detailbevindingen en adviespunten interim-controle 2013 (legenda)
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Interne controle

Aanbestedingen

2.

3.
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Bedrijfsvoering

1.

[Business process
-

Dpzet en uitvoering
erbijzonderde interne
controle

ten tijde van de interim-controle hebben wij
econstateerd dat u nog geen verbijzonderde interne
:ontrole heeft verricht ten aanzien van de
rechtmatige toepassing van het inkoop- en
anbestedingsbeleid. Hierdoor loopt u het risico dat
aventuele onrechtmatigheden Iaat geconstateerd
Morden en daarmee geen vervolgacties meer kunnen
plaatsvinden. In dit Iicht adviseren wij u tijdig de IC
inzake de aanbestedingen vorm te geven.

Ten tijde van onze interim-controle in november
2013 zijn ten aanzien van de belangrijk(st)e
bedrijfsprocessen diverse interne
controlewerkzaamheden over (grotendeels) het
eerste halfjaar van 2013 verricht. Diverse
werkzaamheden kunnen pas na hetjaareinde
worden verricht. De interne controle over de
resterende periode van 2013 dient eveneens nog
plaats te vinden. De bevindingen uit de interne
controle van het eerste halfjaar dienen hierin
meegenomen te worden.

-

J heeft aangegeven op dit moment de interne
controle uit te voeren op de rechtmatige
toepassing van van inkoop- en
aanbestedingsbeleid. Indien u
onrechtmatigheden constateert, vernemen wij
t graag tijdig van u, zodat Wi] samen met u
unnen beoordeten wat de passende
‘!rvolgstappen kunnen zijn.

WI] adviseren u de interne controle over de
resterende periode van 2013 volgens uw
planning afte ronden. Begin 2014 nemen wij
ennis van deze werkzaamheden en de
itkomsten daarvan.

• .j adviseren u voor de overige processen een
verbijzonderde interne controle uit te voeren
vanaf 2014.

Voortgang werkzaamheden

Vanaf boekjaar 2012 maakt u voor een aantat
processen gebruik van een verbijzonderde interne
controle. Wij hebben geconstateerd dat dit interne
controleplan volledig is qua opzet en toereikend is.
Wi] adviseren u een integrate verbijzonderde interne
controle uit te voeren vanaf boekjaar 2014 en dit e’”
plek te geven in het interne controleptan van 2014.

Opzet IC-plan

attenderen u de richtlijnen die BBV stelt aan
paragraaf weerstandsvermogen. Wij zutlen
dens de jaarrekeningcontrole 2013 de
rrekening toetsen aan deze richtlijnen.
.j

WiJ adviseren u een parafenlijst op te stelten en
deze actueet te houden.

Wij adviseren u om voor alte (significante)
processen een actuele procesbeschrijving op te
stellen om daarmee de administratieve
organisatie in beeld en gedocumenteerd te
hebben. U kunt hierbij aansluiting zoeken bij uw
interne controleplan, waarin de relevante
processen worden benoemd.

Aanbevelingen

Seen nadere actie vereist.

Wij hebben geconstateerd dat u in de begroting 201
aandacht heeft besteed aan onderkende risico’s. De
financiële impact van deze risico’s heeft u echter nog
geen plaats gegeven in deze paragraaf. Daarnaast
ontbreekt de analyse van het weerstandsvermogen
door de ingeschatte risicos in euro’s af te zetten
tegen de beschikbare algemene reserve conform
artikel 11 BBV.

Paragraaf
weerstandsvermogen

—

Conclusie

Administratieve organisatie en De nterne controle wordt gecoordineerd vanuit de
interne controle
afdeling Financiën. Wij hebben geconstateerd dat
deze afdeling en de personen die de verbijzonderde
interne controle uitvoeren, voldoende onafhankelijk
zijn ten aanzien van de processen die in deze
verbijzonderde interne controle zijn betrokken.

Uw gemeente beschikt niet over een parafenhijst.
Hierdoor is het achteraf toetsen van de rechtmatige
goedkeuring van bijvoorbeeld een
onkostendeclaratie erg astig. Een actuele parafenlijs
heipt u overzicht te behouden wie wat ondertekend.
Vanuit de verbijzonderde interne controle kan
vervolgens aan de hand van de
budgethoudersregeling getoetst worden of
ondertekeningen rechtmatig hebben
plaatsgevonden.

Parafenlijst

Bevindingen AO/IC

rijdens de interim-controle hebben wij vastgesteld
dat niet voor alle processen een actuete
procesbeschrijving aanwezig is. Deze
procesbeschrijvingen zijn van belang om inzichtelijk
te maken hoe de procesgang loopt binnen de
gemeente Weert en welke beheersmaatregelen in
het primaire proces zijn opgenomen. In het kader
van continulteit is het van betang om te alien tijde
over actuele procesbeschrijvingen te beschikken.

-

Procesbeschrijvingen

Aandachtsgebied

Stoplichtenrapportage interim-controle 2013
JR

1 van 7

Investeringen
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.

Wij hebben de verbijzonderde interne controle
inzake de investeringen voor het eerste halfjaar 2013
beoordeeld. Deze IC hebben wij beoordeeld en
besproken met uw interne controlefunctionaris. Wij
hebben geconstateerd dat u vanaf 2013 gebruik
maakt van een checklist waardoor overzichtelijk is
weergegeven welke dossiers u heeft gecontroleerd
en wat uw bevindingen hieromtrent zijn. Er
ontbreekt echter een controle op de
desinvesteringen.

Uit de verbijzonderde interne controle is gebleken
dat op de door de gemeenteraad gevoteerde
kredieten kosten worden geboekt en goedgekeurd
door andere personen dan de budgethouders die
daartoe gemandateerd zijn. Hierdoor loopt u het
risico dater kosten worden geboekt op kredieten die
daar niet toe behoren en niet door de gemeenteraad
zijn gevoteerd, wat leidt tot een rechtmatigheidsfout
in de jaarrekening.

Kredietoverschrijdingen van investeringskredieten
hebben rechtstreeks invloed op het
rechtmatigheidsoordeel van de accountant. Het is
daarom zaak om een periodieke en integrale analyse
uit te voeren op alle kredietoverschrijvingen om deze
inzichtelijk te hebben en eventueel extra krediet aan
te vragen bij de gemeenteraad. Ten tijde van de
interim-controle heeft u reeds
kredietoverschrijdingen geconstateerd ten bedrage
van € 418.000 die op basis van de kadernota
Rechtmatigheid 2013 als onrechtmatig zijn aan te
merken zonder dat deze alsnog zijn gevoteerd door
de gemeenteraad.

Gebleken is dat budgethouders facturen goedkeuren
die hun limiet te boven gaan. Daarmee voldoen zij
niet aan de interne procuratieregeling die door de
gemeenteraad is vastgesteld. Deze leemte binnen de
financiële administratie is onwenselijk en ligt niet in
lijn met de door uw gemeenteraad goedgekeurde
procuratieregeling. Het niet voldoen aan de interne
procuratieregeling is onrechtmatig. Dat betekent dat
de facturen die geautoriseerd zijn door de
budgethouders boven de goedkeuringslimiet als
onrechtmatig worden aangemerkt.

U heeft de afschrijvingstermijnen van de materiële
vaste activa aangepast. Dit is behandeld in de
raadsvergadering van 2 november 2011. De
onderbouwing voor de verlenging van de
afschrijvingstermijnen voldoet niet aan de
verslaggevingsvoorschriften. Dit betekent dat wij de
afschrijvingskosten die het gevolg zijn van de
verlenging van de afschrijvingstermijnen meenemen
als fout in de controle. Er is een onderbouwing
noodzakelijk op basis waarvan deze verlenging heeft
plaatsgevonden. Ten tijde van de interim-controle
was deze onderbouwing nog niet voorhanden.

Budgethoudersregeling

Bewaking
investeringskredieten

Procuratie

Afschrijvingstermijnen

Per 1 april 2013 is de nieuwe Aanbestedingswet van
toepassing. Binnen deze Wet heeft een aantal
wijzigingen plaatsgevonden. Deze wijzigingen heeft
de gemeente Weert in beeld en conform deze
nieuwe Wet worden aanbestedingen uitgevoerd
vanaf 1 april 2013. De wettelijke kaders zijn vertaald
in het nieuwe en gezamenlijke gemeentetijke
aanbestedingsbeleid van de gemeente Leudal,
Nederweert, Roermond en Weert. Hiermee is uw
aanbestedingsbeleid in overeenstemming met deze
nieuwe wetgeving.

Aanbestedingsbeleid

Opzet en uitvoering
verbijzonderde interne
controle

BevindingenAO/IC

Aandachtsgebied

Stoplichtenrapportage interim-controle 2013

—

Conclusie

Tijdens de jaarrekeningcontrole zullen wij bezien
:n hoeverre er sprake is van een onderbouwing
die overeenstemt met de
verslaggevingsvoorschriften. Zonder deze
erbouwing zullen de afschrijvingskosten die
gepaard gaan met deze verwerkingswijze
meegenomen worden als getrouw- en
rechtmatigheidsfout ten behoeve van het
oordeel.

adviseren u deze leemte binnen uw financiëlei
idministratie op te lossen om deze toetsing
chteraf mogelijk te maken. Hiermee voorkomt u
etreffende leemte in de AO/lC voor toekomstigel

Indien deze kredietoverschrijding niet
voorafgaand aan het opmaken van de
rrekening 2013 door de gemeenteraad is
3ccordeerd betreft dit een
;htmatigheidsfout. Wij adviseren u om een
ntal malen per jaar de investeringskredieten
r hand te nemen en te beoordelen of er sprake
van overschrijdingen.

.s de follow up van de EDP-audit besteden
wij hier aandacht aan, om te toetsen hoe dit
risico gemitigeerd kan worden en welke risicos
1 gemeente Weert in 2013 hieromtrent heeft
gelopen. Deze uitkomsten zullen wij begin 2014
:evalueren

Bij de controle op de nota waardering en
afschrijven is het van belang dat ook aandacht
wordt gevestigd op de desinvesteringen en de
juiste en tijdige verwerking hiervan. Deze
controle dient u nog uit te voeren over 2013.

Aanbevelingen
JR
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Belastingen en heffingen

Er heeft een integrale tarievencontrole
plaatsgevonden vanuit de verbijzonderde interne
controle, waaruit geen bijzonderheden zijn

Controle tarieven belastingen

De gemeentelijke leges en tarieven worden jaarlijks
door de gemeenteraad vastgesteld. Vanuit deze
vaststelling worden de gegevens in de
legesadministratie SBA gezet. Deze gegevens worden
integraal door een tweede onafhankelijke
functionaris gecontroleerd op juiste en volledige
invoer om een volledige opbrengstverantwoording te
kunnen waarborgen. Tijdens de interim-controle
hebben wij geconstateerd dater oude tarieven in de
subadministratie staan die niet voorkomen in de
legesverordening die door de gemeenteraad is
goedgekeurd. Hierdoor loopt u het risico dat foutieve
tarieven worden gehanteerd en de opbrengst niet
volledig is.

Controle tarieven bouwleges

Opzet en uitvoering
verbijzonderde interne
controle

Wij hebben de verbijzonderde nterne controle
inzake de secretarieleges voor het eerste halfjaar
2013 beoordeeld. Deze IC hebben wij beoordeeld en
besproken met uw interne controlefunctionaris. Wij
hebben geconstateerd dat u vanaf 2013 gebruik
maakt van een checklist waardoor overzichtelijk is
weergegeven welke dossiers u heeft gecontroleerd
en wat uw bevindingen hieromtrent zijn.

Aansluiting legesadministratie U heeft een tussentijdse aansluiting gemaakt tussen
en financiële administratie
de subadministratie bouwleges en het grootboek.
Deze aansluiting hebben wij beoordeeld en hieruit
bleken geen bijzonderheden.

Wij hebben de verbijzonderde interne controle
inzake de bouwleges voor het eerste halfjaar 2013
beoordeeld. Deze IC hebben wij beoordeeld en
besproken met uw interne controlefunctionaris. Wij
hebben geconstateerd dat u vanaf 2013 gebruik
maakt van een checklist waardoor overzichtelijk is
weergegeven welke dossiers u heeft gecontroleerd
en wat uw bevindingen hieromtrent zijn.

Opzet en uitvoering
verbijzonderde interne
controle

Controle leegstaande objecten Wij hebben ten tijde van de interim-controle
en objecten zonder aanslag
geconstateerd dater periodiek een analyse wordt
gemaakt van alle Ieegstaande objecten en objecten
zonder aanslag. Hierop vindt een integrale controte
plaats om te controleren of deze objecten
daadwerkelijk leegstaan c.q. geen aanslag krijgen.
Deze controle wordt tevens zichtbaar vastgelegd en
hebben wij ingezien en getoetst. Hieruit bleken geen
bijzonde rheden.

ansluiting legesadministratie U heeft een tussentijdse aansluiting gemaakt tussen
en financiële administratie
de subadministratie belastingen en het grootboek.
Deze aansluiting hebben wij beoordeeld en hieruit
bleken geen bijzonderheden.

-

Wij hebben de verbijzonderde interne controle
inzake de belastingen voor het eerste halfjaar 2013
beoordeeld. Deze IC hebben wij beoordeeld en
besproken met uw interne controlefunctionaris. Wij
hebben geconstateerd dat u vanaf 2013 gebruik
maakt van een checklist waardoor overzichtelijk is
weergegeven welke dossiers u heeft gecontroleerd
en wat uw bevindingen hieromtrent zijn.

I

Wij hebben de grond aan- en verkopen tot datum
van interim-controle aan de hand van een steekproer
gecontroleerd. We hebben vastgesteld dat aan de
grondoverdrachten in onze steekproef een
getekende notariëte akte dan wel een getekende
akte van eigendomsoverdracht ten grondsiag Iigt.
Daarnaast hebben wij vastgesteld dat
grondoverdrachten in dejuiste periode zijn
verantwoord.

Bevindingen AO/IC

Opzet en uitvoering
verbijzonderde interne
controle

Grond aan- en verkopen

—
S.
Grondexploitatie

6.

Aandachtsgebied

Business process

Stoplichtenrapportage interim-controle 2013
— —

Conclusie

ens de jaarrekeningcontrole zullen wij de
aansluiting voor alle opbrengsten bouwleges
integraal beoordelen.

-

adviseren u vanuit de subadministratie SBA
3lyseren of er in 2013 geen aanslagen zijn
st waarin foutieve tarieven en artikelen
gehanteerd die niet in overeenstemming zijn
net de legesverordening van de gemeenteraad.
p die wijze kan de volledigheid van de
opbrengsten bouwleges bepaald worden.
Daarnaast adviseren wij u deze tarieven uit de
subadministratie SBA te halen om foutieve
aanslagen bouwleges te voorkomen.

Wij adviseren u deze controle periodiek ult te
blijven voeren en zichtbaar vast te leggen, zodat
controle achteraf mogelijk is.

fljdens de jaarrekeningcontrole zullen wij de
aansluiting voor alle belastingopbrengsten
integraal beoordelen.

Wij adviseren u deze integrale tarievencontrole
aarlijks te verrichten door een onafhankelijke
persoon en zichtbaarvastte leggen.

De huidige dossiervorming van grondtransacties
is transparant en helder. Wij bevelen dan ook aar
om de huidige Iijn van documentatie en
dossiervorm aan te houden. Bij de
aarrekeningcontrole zullen wij eventuele
aanvullende aan- en verkopen van gronden
beoordelen.

Aanbevelingen

—

JR
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9.

Business process

De parkeeropbrengsten bij de gemeente Weert zijn
weeledig: daadwerkelijke parkeeropbrengsten van
enoten parkeertijd en vooruitbetaalde
parkeeropbrengsten middels RTP-passen. Deze twee
pbrengstenstromen worden momenteel niet
escheiden geregistreerd op de Iedigingsbonnen van
le parkeerautomaten. Hierdoor is een volledige
ansluiting tussen de ledigingsbonnen en gestorte
parkeergelden niet geheel mogelijk.

Bevindingen interne controle

Momenteel wordt de Iaatste hand gelegd aan
deze verbandscontrole over 2013. In 2014 zullen
wij kennis nemen van deze werkzaamheden en
de uitkomsten ervan.

Verbandscontrole opbrengsten Van belang is dat er een controle plaatsvindt tussen
secretarieleges
het aantal verstrekte documenten conform de twee
subadministraties en de in rekening gebrachte
documenten conform de inkoopfacturen van het Rijk
en de RDW. Hiermee kan zekerheid worden
,erkregen omtrent de voiledigheid van de
opbrengstverantwoording. Ten tijde van de interim
controle waren deze controles nog in zijn geheel
gereed.

Wij hebben de verbijzonderde interne controle
inzake de parkeeropbrengsten voor het eerste
halfjaar 2013 beoordeeld. Deze IC hebben wij
beoordeeld en besproken met uw interne
:ontro!efunctionaris. Wij hebben geconstateerd dat
i vanaf 2013 gebruik maakt van een checklist
waardoor overzichtelijk is weergegeven welke
dossiers u heeft gecontroleerd en wat uw
bevindingen hieromtrent zijn.

Tijdens de jaarrekeningcontrole zullen wij de
aansluiting voor alle opbrengsten secretarieleges
integraal beoordelen.

Aansluiting legesadministratie U heeft een tussentijdse aansluiting gemaakt tussen
en financiele administratie
de subadministratie secretarieleges en het
grootboek. Deze aansluiting hebben wij beoordeeld
en hieruit bleken geen bijzonderheden.

Opzet en uitvoering
verbijzonderde interne
controle

Wij adviseren u voor 2013 een integrale controle
uit te voeren op de niet-gebruikte artikelen in het
kassasysteem om zekerheid te verkrijgen dat
deze tarieven geheel 2013 niet zijn gebruikt. U
heeft inmiddels actie ondernomen middels de
aanschaf van een nieuwe subadministratie
waarin outer die artikelen zijn opgenomen die d
gemeenteraad heeft vastgesteld.

Er is geconstateerd dat er bepaalde artikelen in het
kassasysteem op € 0,- worden gezet, omdat deze
niet voorkomen in de door de gemeenteraad
vastgestelde Iegesverordening. Het risico bestaat dat
er hierdoor foutieve aanslagen in de kassa
plaatsvinden en daarmee de
opbrengstverantwoording niet volledig is. Van belanl
is dat de niet-gebruikte artikelen uit het
kassasysteem warden gehaald.

Tarieven kassasysteem POS

-

.

adviseren u deze parkeeropbrengsten
escheiden te registreren op zowel de
edigingsbonnen als in de financiële administratiel
de volledigheid te kunnen blijven
iwaarborgen.

Wij attenderen u op het feit dat de
geconstateerde omissies nader onderzocht
dienen te worden voor de periode dat deze
foutief in het systeem hebben gestaan. Op die
wijze kan inzichtelijk gemaakt warden om welk
bedrag het gaat dat aan gemiste opbrengsten
secretarieleges verwerkt is. Deze analyse zullen
wij begin 2014 beoordelen en afzetten tegen de
materialiteit van de gemeentelijke jaarrekening.

Per 1 oktober 2013 bent u overgestapt van de
subadministratie POS naar een nieuwe
subadministratie G-Kas. Deze conversie is goed
gelopen en heeft niet geleid tot problemen. U heeft
voor het oude systeem een tarievencontrole
uitgevoerd binnen de verbijzonderde interne
controle waaruit geen bijzonderheden bleken. Voor
de nieuwe subadministratie G-Kas heeft u ook een
tarievencontrole uitgevoerd waaruit omissies bleken.
Deze omissies zijn gecorrigeerd, waarna deze juist in
het systeem hebben gestaan. In de tussenliggende
periode is er echter sprake geweest van foutieve
tarieven. U heeft aangegeven dat na nader
onderzoek blijkt dat deze foutieve tarieven niet
hebben geleid tot te age opbrengsten.

Aanbevelingen

Nieuwe subadministratie en
tarievencontrole

Conclusie

Bevindingen AO/IC

Aandachtsgebied

Stoplichtenrapportage interim-controle 2013
JR
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Verhuuropbrengsten

10.

Business process

Wij hebben de verbijzonderde interne controle
inzake de personeelskosten voor het eerste halfjaar
2013 beoordeeld. Deze IC hebben wij beoordeeld en
besproken met uw interne controlefunctionaris. Wij
hebben geconstateerd dat u vanaf 2013 gebruik
maakt van een checklist waardoor overzichtelijk is
weergegeven welke dossiers u heeft gecontroleerd
en wat uw bevindingen hieromtrent zijn.

De interne controle heeft geconstateerd dat er bij
én gecontroleerde indiensttreding op moment van
:ontrole geen getekend aanstellingsbes?uit en -akte
3anwezig is. Doordat er sprake is van een integrale
:ontrole op de indiensttredingen, heeft u kunnen
:oncluderen dat deze fout niet vaker is
oorgekomen.

Vanuit de verbijzonderde nterne controle op de
onkostendeclaraties heeft u een groat aantal
onkostendeclaraties in de steekproef betrokken.
Hierbij heeft u echter geen aansluiting gemaakt
tussen de onkostendeclaratie zeif en de individuele
salarisstrook van betreffend personeelslid. Op die
wijze heeft u geen inzicht in de juiste verwerking en
uitbetaling van de onkostendeclaraties.

Vanuit de verbijzonderde interne controle heeft u
een controle verricht op de gewerkte uren en
bijbehorende overwerkureri. Hieruit is gebleken dat
er geen consistentie is voor verwerking van deze
(overwerk)uren en deze uren in sommige gevallen
wel en in sommige gevalleri niet warden afgerond.
De IC heeft tevens geconstateerd dater bij deze
declaraties van overwerkuren geen sprake is van een
aansluiting met het kloksysteem van de gemeente
om de juistheid van de declaratie te kunnen toetsen.
Hierdoor loopt u het risico dat de declaratie van
overwerkuren onjuist is.

Naar aanleiding van de verbijzonderde interne
controle heeft u geconstateerd dat geen sprake is
van functiescheiding tussen de controle van de
inhoudelijke mutatie (in dienst/ uitdienst/
(onkosten)decla ratie) en de mutatieverwerking in
Centric. Hierdoor loopt u het risico dat mutaties niet
uist warden verwerkt.

Opzet en uitvoering
verbijzonderde interne
:ontrole

Indiensttredingen

Onkostendeclaraties

Werkuren

Controletechnische
functiescheiding

geconstateerd dater bij 2 facturen een onjuist tarief
gehanteerd is. De reden hiervoor is gelegen in het
feit dat deze tarieven handmatig zijn ingevoerd bij de
Facturatie. Deze handmatige tarieven warden door
een tweede onafhankelijke functionaris
gecontroleerd. Deze is echter gedurende 2013 een
tijd ziek geweest, waardoor er sprake is geweest van
loutieve en verouderde tarieven die zijn gehariteerd
bij de facturatie.

Bij de verbijzonderde interne controle op de
erhuuropbrengsten sportaccommodaties is

De boeking van de parkeeropbrengsten vindt
geautomatiseerd plaats, waarbij de opbrengsten op
een tweetal grootboekrekeningen worden geboekt.
Daarnaast heeft u een derde grootboekrekening,
genaamd ‘verschillenrekening. Geconstateerde
erschiIlen tussen de primaire registratie en de
gestorte gelden op de bank, komen automatisch
terecht op deze grootboekrekeriing. Een groot
gedeelte daarvan heeft betrekking op de
vooruitbetalingen inzake RTP-passen. Deze
opbrengstensoort betreft vooruitbetalingen en
dienen als overlopend passief verwerkt te worden in
de jaarrekening.

Boekingen
parkeeropbrengsten

Bevindingen interne controle

Bevindingen AO/IC

Aandachtsgebied

Stoplichtenrapportage interim-controle 2013

-

Conclusie
-

n het kader van betreffende controletechnische
heiding wordt aanbevolen om een
medewerker binnen DPO verantwoordelijk te
stellen voor de inhoudelijke beoordeling van de
onkostendeclaraties (inclusief zichtbare
vastlegging).

Wij adviseren u een procedure op te stellen
waaruit blijkt wanneer een medewerker recht
heeft op vergoeding van overwerk. Daarnaast
willen wij u attenderen op het feit dat via het
kloksysteem van de gemeente deze aansluiting
eenvoudig gemaakt kan warden en zelfs kan
warden geregistreerd. Hierdoor voorkomt u dat
onjuist overwerk wordt verwerkt in de
administratie.

Wij adviseren u voor de in de steekproef
betrokken onkostendeclaraties te controleren of
deze als zodanig oak zijn uitbetaald via de
salarisadministratie. Deze controle dient voor alle
steekproeven aisnog uitgevoerd te worden. Begin
2014 zullen wij kennis nemen van de bevindingen
hieromtrent.

Wij adviseren u geen mutaties in de personeels
en salarisadministratie te verwerken zonder een
ondertekend aanstellingsbesluit. Op die wijze
,oorkomt u onrechtmatige loonkosten.

vragen u de facturatie integraal te
)ntroleren voor de periode dat deze persoon
k is geweest. Hieruit dient te blijken in
oeverre er sprake is van onjuiste tarifering en
aaraan gekoppelde foutieve omzet. Begin 2014
Inemen wij kennis van deze aanvultende controle.

Ten tijde van de jaarrekeningcontrole zullen wij
de vooruitbetalingen beoordelen en vaststellen
of deze als overlopend passief zijn verwerkt in de
aarrekening.

Aanbevelingen

5 van 7
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lnkomensoverdrachten
sociale zaken

Subsidieverstrekkingen

Rechtmatigheid

13.

14.

15.
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16. Treasury

Kosten

L2.

—

Business process

-

Opzet en uitvoering
verbijzonderde interne
controle

Wij hebben de verbijzonderde interne controle
inzake treasury voor het eerste halfjaar 2013
beoordeeld. Deze IC hebben wij beoordeeld en
besproken met uw interne controlefunctionaris. Wij
hebben hieromtrent geen bijzonderheden
geconstateerd.

Wij hebben tussentijds de begrotingsrechtmatigheia
geanalyseerd. Uit deze analyse bleken geen
onrechtmatigheden in de zin van
kostenoverschrijdingen op programmaniveau.

In het proces subsidieverstrekkingen wordt niet
consistent) gebruik gemaakt van het
rechtmatigheidsformulier. Dit formulier dient
gebruikt te worden ter zichtbare vaststelling dat een
subsidietoekenning rechtmatig heeft
plaatsgevonden. U heeft vanuit de verbijzonderde
nterne controle op een andere wijze de
rechtmatigheid vastgesteld middels dossiervorming.
Dit formulier dient echter bij iedere toekenning
gebruikt en geadministreerd te worden conform uw
cigen interne beleid.

Sebruik
rechtmatigheidsformulier

Begrotingsrechtmatigheid

Iij hebben de verbijzonderde interne controle
inzake de subsidieverstrekkingen voor het eerste
halfjaar 2013 beoordeeld. Deze IC hebben wij
beoordeeld en besproken met uw interne
:ontrolefunctionaris. Wij hebben geconstateerd dat
u vanaf 2013 gebruik maakt van een checklist
waardoor overzichtelijk is weergegeven welke
Iossiers u heeft gecontroleerd en wat uw
bevindingen hieromtrent zijn.

Tijdens de interim-controle hebben wij met uw
interne controlefunctionaris gesproken die
veraritwoordelijk is voor de verbijzonderde interne
controle op het gebied van sociale zaken. Hieruit is
gebleken dater sec dossier worden geselecteerd
door een steekproef waarop reeds controle in de Iijn
heeft plaatsgevonden. Wij adviseren u voor het
tweede halfjaar 2013 ook dossiers in de steekproef
te betrekking waar nog geen controle in de Iijn op is
geweest om een a-selecte steekproefte kunnen
waarborgen.

Bepaling steekproef

Dpzet en uitvoering
erbijzonderde interne
controle

Wij hebben de verbijzonderde interne controle
inzake de inkomensoverdrachten, sociale zaken voor
het eerste halfjaar 2013 beoordeeld. Wij hebben
geconstateerd dater geen tekortkomingen zijn
geconstateerd vanuit deze IC.

U maakt sinds een aantal jaren gebruik van digitale
verwerking van inkoopfacturen. Vanaf 2012 is uw
organisatiestructuur gewijzigd en heeft een nieuwe
EDP-audit plaatsgevonden op de digitale
facturenstroom. Hieruit bleken bevindingen die wij
met een aanvu Ilende gegevensgerichte controle
hebben afgedekt in 2012. Voor 2013 is reeds een
follow-up gepland om te bezien in hoeverre u de
Ieemtes in de financiële administratie heeft opgelost
en in hoeverre wij kunnen steunen op dit systeem.

Opzet en uitvoering
verbijzonderde interne
controle

ED P-a u d it

Vanuit de interne controle is gebleken dat de
dossiervorming van de personeelsdossier niet altijd
volledig en in afwijking van interne besluitvorming is.
Hierdoor Ioopt u het risico dat de personeelsdossier
niet volledig zijn en stukken daarmee niet
voorhanden zijn.

Dossiervorming

Bevindingen AO/IC

Tijdens de interim-controle hebben wij vastgesteld
dater geen periodieke aansluiting wordt gemaakt
tussen de salarisadministratie Centric en de
financiële administratie Coda. Hierdoor loopt u het
risico dat de kosten nietjuist in de financiële
administratie zijn verwerkt.

-

Aansluiting

Aandachtsgebied

Stoplichtenrapportage interim-controle 2013
— — —

Conclusie

Tijdens de jaarrekeningcontrole zullen wij de
begrotingsrechtmatigheid voor geheel 2013
toetsen.

Wij adviseren u betreffend formulierte
gebruiken en toe te passen om consistente
dossiervorming te waarborgen.

Begin 2014 zullen wij kennis nemen van de door
u uitgevoerde IC over het tweede halfjaar en de
wijze waarop de steekproef is bepaald.

Binnenkort vindt er een evaluatie plaats voor
deze EDP-audit die in 2012 is uitgevoerd.

Vanuit de intern opgestelde procedure inzake de
inrichting van de personeelsdossiers adviseren
wij u de dossiers op orde te brengen, zodat de
indeling in het dossier aansluit bij deze
procedure.

Voor 2013 vragen wij u voor het gehele jaar een
aansluiting te maken tussen de
salarisadministratie en financiële administratie
om de juistheid van de kosten in de financiële
administratie te kunnen bepalen. Wij zullen deze
controle begin 2014 beoordelen en controleren.

Aanbevelingen

—

JR
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Business process
Conclusie

— — —

-

Aanbevelingen
-

U heeft aangegeven geen actueel inzicht te hebben
in de liquiditeiten die de gemeente tegemoet komen
in de komende periode. Zowel aan de uitgaande als
de ingaande kant van de liquiditeit heeft u geen
actueel inzicht hierin. Hierdoor kan het voorkomen
dat u ten onrechte leningen afsluit ter dekking van
een kapitaaltekort of leningen verstrekt voor
uitzetting van overtollige liquide middelen. U loopt
hierdoor het risico dat dit ten onrechte wordt
gedaan en daarmee de Iiquiditeitspositie niet
toereikend is om te voldoen aan lopende
verplichtingen.

Wij adviseren u periodiek een
Iiquiditeitsprognose op te stellen waarmee u een
actueel inzicht heeft in de liquiditeiten van uw
gemeente. Op die wijze kunt u uw
treasurybeheer meer vorm geven en anticiperen
op toekomstige mutaties.

-

Liquiditeitsprognose

-

Wij verzoeken u de opgevraagde te!efonische
offertes zichtbaar vast te leggen en te laten
ondertekenen door twee medewerkers. Op die
wijze heeft u zichtbaar en transparant vastgelegd
in hoeverre de leningen rechtmatig zijn
aangegaan.

Bevindingen AO/IC

Aantrekken langlopende lening Gedurende 2013 heeft u een langlopende lening
aangetrokken van €30 miljoen. Bij het aangaan van
deze lening heeft u telefonisch informatie
opgevraagd bij verscheidene geldverstrekkers.
Hierdoor kan de IC niet toetsen of deze lening
rechtmatig is aangegaan.

Aandachtsgebied

Stoplichtenrapportage interim-controle 2013
JR
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