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Reactie van het college van burgemeester en wethouders op het
Accountantsverslag 2019

Geachte gemeenteraad,
1.

Inleiding
Op 21 april jongstleden ontving het college het concept accountantsverslag over de jaarstukken
van Gooise Meren. In deze Memo reageren wij op dit verslag.

2.

Kernboodschap
Het college heeft kennis genomen van het accountantsverslag. In het accountantsverslag geeft de
accountant BDO aan dat zij een goedkeurende verklaring afgeeft voor zowel getrouwheid als op
rechtmatigheid. Het college is tevreden met dit resultaat.
Het oordeel is alsnog goedkeurend op het onderdeel rechtmatigheid, ondanks de eerdere
winstwaarschuwing. De geconstateerde fouten en onzekerheden door de accountant zijn zeer
beperkt of waren al in beeld door de organisatie zelf.
De accountant constateert daarnaast dat de financiële positie op basis van de kengetallen en het
ratio van het weerstandsvermogen goed is en in lijn met andere gemeenten van gelijke grootte.
De samenwerking tussen de gemeente en de accountant is, ondanks de Corona aanpassingen,
goed verlopen. De controlewerkzaamheden verliepen soepeler dan vorig jaar, met name door
goede voorbereidingen vanuit de organisatie.

3.

Consequenties
Oordeel rechtmatigheid
Op 10 maart is de raad geïnformeerd over de geconstateerde onrechtmatigheden op
aanbestedingsdossiers. De bevindingen van het team Control lieten zien dat de grens voor een
goedkeurende verklaring op rechtmatigheid zou worden overschreden. Na overleg met de
accountant is de conclusie dat alle geconstateerde onrechtmatige uitgaven van de jaren vóór 2019
niet meegenomen worden in het oordeel over 2019. Dit heeft als gevolg dat de grens van een
goedkeurende verklaring op het onderdeel rechtmatigheid in 2019 niet meer wordt overschreden.
De geconstateerde onrechtmatigheden in 2019 over de eerdere jaren worden alsnog toegerekend
aan het totaal van onrechtmatigheden van de voorgaande jaren. Dit heeft verder geen gevolgen
voor de verklaringen over deze jaren, omdat de 3% norm voor een afkeurende verklaring niet
wordt overschreden.
Geconstateerde fouten en onzekerheden
1. Aanbestedingen
Binnen dit proces zijn enkele onrechtmatigheden ter hoogte van € 1,2 miljoen geconstateerd. Het
betreft 8 fouten doordat contracten niet Europees zijn aanbesteed. De fouten zijn het gevolg van
contracten die bij het aangaan nog onder de Europese aanbestedingsgrens vielen, maar door
uitbreiding van de opdracht of verlenging, uiteindelijk toch deze grens zijn gepasseerd.
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Door de eerdere investeringen in het inkoopproces, zoals de uitbreiding van het aantal
inkoopadviseurs, centraliseren van inkoop, de verdere professionalisering van het inkoopteam en
het inrichten van meer beheersmaatregelen, zijn er sindsdien vrijwel geen fouten meer in de
gekozen aanbestedingsprocedure.
Het bewaken van reeds aangegane contracten is daarentegen nog niet volledig op orde en heeft
onze aandacht. Om in de toekomst tijdens een contractperiode meer grip te hebben op de
rechtmatigheid, gaan we in 2020 verder werken aan meer beheersmaatregelen en bewustwording
rond contractmanagement.
2. Kredietoverschrijdingen
Op een aantal af te sluiten investeringskredieten, die vastgesteld zijn door de raad, zijn er meer
uitgaven gedaan dan de hoogte van het krediet. Deze hogere uitgaven (€ 176.000, aantal kredieten
15) zijn als onrechtmatigheden opgenomen in het Accountantsverslag. De uitgaven waren wel in
lijn met de doelen die werden beoogd met het investeringskrediet.
3. Sociaal domein
De controle door de accountant van de Regio Gooi en Vechtstreek is vanwege de Coronacrisis
verlaat. De verwachting is dat de verklaring over de budgetten Wmo (Wet maatschappelijke
ondersteuning) en jeugdzorg in juni gereed is. Hierover zal de raad apart worden geïnformeerd. De
verwachting is vooralsnog dat de uitkomsten (fouten en onzekerheden) hiervan geen invloed
zullen hebben op het oordeel van BDO op een goedkeurende verklaring voor Gooise Meren.
Speerpunten controle 2019
Vanuit de Auditcommissie zijn er voor de controle over 2019 een aantal ‘speerpunten’ meegegeven
aan de accountant. Het ging hier om het proces subsidies, de risico analyse en de controle op
verbonden partijen. De accountant geeft aan dat voor alle speerpunten de organisatie voldoende
‘in control’ is. Naast de aanbeveling voor een Nota Verbonden partijen worden er geen nadere
aanbevelingen gedaan. Het college ziet de bevindingen bij de speerpunten als teken dat de
organisatie goed op weg is om nog meer ‘in control’ te komen en is daarnaast al bezig met de
stappen richting een Nota Verbonden Partijen.
Aandachtspunten 2020
Er worden in het verslag 4 aandachtspunten genoemd voor Gooise Meren voor 2020. Deze punten
gelden vrijwel voor alle gemeenten in Nederland.
1. Coronacrisis
De accountant onderschrijft de wijze waarop wij de mogelijke gevolgen van de Coronacrisis in onze
Jaarstukken hebben verwerkt (risicoanalyse op basis van een impactanalyse). Ook voor 2020
houden wij de ontwikkelingen rond de crisis en de gevolgen nauwlettend in de gaten en treffen
waar mogelijk maatregelen.
2. Aanbestedingen
De beheersing van de Europese aanbestedingsregels is bij alle gemeenten in Nederland een
continue aandachtspunt. Zoals hierboven is aangegeven, zijn er adequate beheersmaatregelen
getroffen om fouten rond gekozen aanbestedingsprocedures te verminderen. In 2020 gaan we ons
richten op de implementatie van meer maatregelen en bewustwording rond contractmanagement,
om ook de rechtmatigheid van contractuitbreiding en verlenging te borgen.
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3. IT-beheersomgeving
Op basis van de geconstateerde bevindingen op IT-gebied, heeft de accountant aangegeven dat
Gooise Meren de bevindingen serieus oppakt en dit blijven we doen. Om beter te kunnen steunen
op belangrijke applicaties binnen de gemeente zijn we in 2020 bezig met het systematisch
vastleggen en controleren van functiescheiding binnen de applicaties. De IT-beveiliging is een
belangrijk speerpunt binnen onze bedrijfsvoering, ook nu er veel wordt thuisgewerkt.
4. Rechtmatigheidsverklaring en Soft Controls
Vanaf de Jaarstukken 2021 zal het college zelf een rechtmatigheidsverklaring moeten opstellen in
plaats van de accountant. Door de invoering van de rechtmatigheidsverklaring wordt de
verantwoordelijkheid voor de rechtmatigheid verschoven van de accountant naar de
gemeenteraad en gaat het college direct verantwoording afleggen aan de gemeenteraad.
Wij zijn het met de accountant eens dat dit betekent dat het belangrijk is dat we onze interne
beheersing goed op orde moeten hebben. In de afgelopen periode zijn hier al goede stappen voor
gezet. De ambities voor het inrichten van de verantwoording worden binnenkort voor vaststelling
aangeboden aan de raad via een ‘Ambitiedocument Rechtmatigheidsverantwoording’.
Naast de beheersmaatregelen in de processen komt de interne beheersing ook tot uitdrukking in
houding en gedrag, in de ‘soft controls’. Hierbij zetten we in op het vinden van een goede balans
tussen controle en vertrouwen. Met de accountant is gesproken over het meetbaar maken van de
manier waarop we op soft controls kunnen steunen binnen Gooise Meren. In 2020 gaan we dit
uitwerken om het deel te maken van onze Interne Controle.
4. Vervolg
De borging van de door de accountant genoemde aandachtspunten vindt plaats binnen de
verantwoordelijkheid van de directie en het managementteam. De accountant geeft een
toelichting op het accountantsverslag aan de leden van de auditcommissie op 2 juni in
aanwezigheid van de portefeuillehouder en de (concern)controller.
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