Auditcommissie G00ise Meren
Bussum, 24 juni 2019

Aan de gemeenteraad van Gooise Meren
Geachte raadsleden,
Hierbij treft u het advies van de Auditcommissie naar aanleiding van de jaarstukken 2018 en het conceptaccountantsverslag. Het accountantsverslag is nog ‘voorlopig’.
De Auditcommissie heeft na bestudering van de stukken op 3 juni jl. met de accountant gesproken in het
bijzijn van de griffier, het hoofd financiën & belastingen, de controller en de wethouder. De jaarstukken zijn
eerst in algemene zin aan de orde geweest, daarna is een aantal specifieke punten besproken. De
belangrijkste conclusie van de accountant is dat de jaarstukken een getrouw beeld geven en dat daarnaast
geen onrechtmatigheden zijn geconstateerd die de toleranties te boven gaan.
Opnieuw kwamen de aanbestedingsregels aan de orde. Door de accountant is opgemerkt dat deze herhaalde
aandacht veelal verband houdt met langlopende contracten uit het verleden. Naar de toekomst heeft de
accountant gewezen op een risico bij inhuur van personeel. De aanbeveling is om in het spanningsveld met
autonome afdelingen de centralisering van de inkoopexpertise en -systematiek zwaarder aan te zetten met
aandacht voor preventieve maatregelen.
Met betrekking tot de IT-beheersorganisatie is vooruitgang geboekt, maar wordt opgemerkt dat deze nog
niet geheel voldoet. Het gaat dan om het beheer van toegang en toegangsrechten voor (interim-)
medewerkers en bijvoorbeeld wachtwoord-beleid.
De administratieve organisatie en de interne controle verdienen aandacht ten aanzien van zichtbare interne
beheersmaatregelen, ook met het oog op de rechtmatigheidsverklaring vanaf 2021.
In het sociaal domein is een aantal fouten en onzekerheden geconstateerd, maar de accountant vond deze in
vergelijking met andere gemeenten niet opvallend van aard.
Bij de financiële kengetallen is opgevallen dat het weerstandsvermogen fluctueert van begroting naar
jaarrekening, maar dat deze onverminderd hoog is. De solvabiliteit en schuldquote zijn goed, zeker als
relevante aspecten worden meegewogen, zoals vastgoedposities. Tegelijkertijd bestaat onzekerheid in het
sociaal domein. De financiële positie wordt goed genoemd, gelet op gemeenten van vergelijkbare omvang.
Over het geheel was de accountant positief over de wijze van verslaglegging, maar gaf die ook een signaal
naar de raad. De jaarstukken worden met 197 pagina’s als tamelijk omvangrijk beoordeeld. De suggestie wordt
gedaan om te kijken of, en zo ja waar, de jaarstukken kunnen worden bekort met het oog op de leesbaarheid
en informatiewaarde.
Naar de toekomst wordt de aanbeveling gedaan om zgn. ‘soft controls’ nader uit te werken. Het gaat dan om
cultuur en gedrag omdat er een onmiskenbare beweging is naar meer resultaatgericht werken en zelfsturing.
De organisatie heeft aangegeven hierop in te willen zetten.
Na de zomer zal de Auditcommissie een gesprek voeren met de accountant over de aandachtsgebieden voor
de controle over 2019. Tot slot is opgemerkt dat de controlewerkzaamheden in prettige samenwerking zijn
verlopen, maar dat een controle vooraf op de door afdelingen aangeleverde cijfers, en de aansluiting daarvan
op de stukken, wordt aanbevolen. De Auditcommissie adviseert positief op de jaarstukken en het
accountantsverslag.
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