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Managementletter tussentijdse controle ZO14
Geacht college,
Met genoegen presenteren wi¡u hierbijonze managemeniletter 2014.
Zoals u van ons gewend bent, geeft deze rapportage een beeld van uw
organisatie en de gerealiseerde vooruitgang in 2014. Middels onze
opdrachtbevestiging heeft uw raad ons cte opdracht verstrekt om de
jaarrekening 2014 van uw gemeente te controleren. onze tussentijdse
bevindingen rapporteren wijctoor middel van deze managemeniletter.

Wij hebben onze bevindingen toegelicht en besproken met het hoofd
afdeling bestuurs' en organisatie ondersteuning en de beleidsmedewerker
financiën. Op,3 december wordt de man4emenüetter besproken in het

managementtÊàm vðn de gemeente Beesel. Hierbij zullen wij aanwezig zijn
om een naden: toelichting te geven.
Tot slot willen wij graag de betrokken medewerkers van gemeente Beesel
bedanken voor. de prettíge en constructieve samenwerking.

ln deze rapportage beperken wij ons tot cle bevindingen en mogelijke
verbeterpunten in de bedrijfsvoering en pr(ressen die wij hebben
onderzocht in het kader van de controle van dejaarrekening en die naar
onze mening van belang zijn voor het management en het coltege. Dit heeft
tot doel vanuit onze natuurlijke adviesfunctie een bijdrage te leveren aan
het zelfcontrolerende vermogen van uw organisatie.

Hoogachtend,
Ernst & Young Accountants LLP
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1.1 Algemeen beeld
De decentrale overheden in Nederland zijn volqp in beweging, Enerzijds,worden wettelijke"tpken van.qit de overheíd
gedecentraliseerd naar gemeenten, anderzijds komt,er nieuwe wet- en regelgeving zoals de invoering van de plicht tot
vennootschapsbelasting (Vpb) op de decentrale overheden af. De gemeente Beesel is volop bezig deze zaken in haar
organisatie in te bedden, maar kent ook haar eigen aandachtspunten zoals de grondexploítaties en de invulling van de
door het rijk opgelegde bezuinigingen. Wij stellen vast dat uw gemeente volop met deze ontwikkelingen beziq iS.

ln deze managementletter rapporteren we u hoe de gemeente Beesel ervoor staat vanuit een financieel perspectief. De
aankomende decentralisaties'hebben een enorme impact, enerzijds financieel, maar ook op organisatorisch gebied,
Op basis van onze interim-controle 2014 constateren wij dat uw gemeente continu werkt aan de verbetering van uw
organisatie. De organisatie heeft onze adviezen naar aanleiding van de controle 2013 opgevolgd. Voorbeelden hiervan

zijn het uitvoeren yan een beOordeling op verantwoordings-documentatie van, zelfstandig ondernemers in verband met
het verstrekken van sociale voorzieningen en de diepgang bij de beoordeling van Verantwoordingsdoclrnentatie ten
behoeve van het vaststellen van subsidies.
Evenals vgrig jaar stellen wij vast dat dg processen van uW gemeente,grotendeels op orde zijn. Aandachtspunt is nog
steeds Cê scnriiteti¡ke vastlegg'ing van de intern uitgevoerde controles bij dossiers van soaiale,zaken. Gelet op de
implicaties die deze bevindingen kunnen hebben op de jaarrekening 2014, hechten wij er veel waarde aan dit, issue
reeds nu aan de orde te stellen.
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1,.2 Bestuurlijke aandachtspunten
lUil

onderkennen

u de voþenrle bestuurlflte aandachtqr¡nten:

1. Decentralisdþ van rfktaken
2. Grondexploitatie
3. SlSa
4. Overgang n¿arBsGW
5. Toeristenbelasting "Lommerberçn"

Nieuwe wetten, nleuwe doelgroepen. r¡ear bovenal een nia¡ne werkwiJre worden met ingang van 1 januari
2Ol5 de
rærantwoordel¡¡kheld van de gemeente. Dkhtbü de btnger, een lntegrad en goed *gcstdmdforgÐ€nbod op het
terrein
van particlpatle, fftK) en ,eugd. De lm9act van de decentrallsaths op uw
Oemeente is op dlerlel tene¡nen erg græt. Wii
onderkennen als uw accountant dat de dþnstverlenlnq aeo rbzorgcil&rt van cr¡rclaal
ang ls. ¿odat Oe zoró ån nen

t

bedrfffsvoerlng aspecten oruþrscheiden wiJ een aantal mfllpaÞn:

>

Beþid

Þ

Processen

Þ

Kosten

)

>

en

sten
lnformatlevoorzlenlng
Kortom: plannlng & control ls

g

e basls voor de reallsailefase
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BestuurlÌjke aandachtspr.rnten
tÞ gemecnte Be€sel is ver ln de voorbereldlngen van de decentrallsatles en maalt deel ult vm een regbnaþ werkgroep
yan gerneenten in Noord-Llmburg. De gemeenten hebben allen form*¡e bescNkbaar æsteld qn rþ æzamenlüke
vraagstukken ult te werken. W[ vernamen dat dlt tot Dr¡ toe naar tevredenheld vedoopt.
Ten aanzlen van het vaststellen van het beleld stelden w[ vast dat de gemeente Beesêl op schema l¡grt. Conform
afspraak zifn de gemeentelfke verordenlngen voor I november vastgestekt door de 6 çrrenteraden Hnnen het
samenwerklngsverband.

De komst van de drle nieuwe wetten vraagt om het vaststelþn van nþuwe processen: (sol¡de) probleemanalyse,

lndlcatlestelling, toegang en toeþkling naar zorgverlenino. De opkornst van tilkteam zal leUen tot een ðndere manier
van organlseren (onlenlng) van voorzlenlnçn, tot een erÉere manþr van vaststellen ìtan de belpelte
(keukentafeþesprek) en tot een andere manþr om de ontlersteunlng te ùcpaÞn (één Oezln{én plan: een arrangement
van elgen kracht. vrfiwlllige lnzet en professlonele hulp). Dlt heeft een groot effecf oprþ lnrlchtlng van de P&C cyclus en
de inrichting van de ontlerllggentle processen. Mede als gevolg van rlslcodellng of rislcobeperking ontstaat meer
regionale samenwerklng. vooral op het geble<l van de þugdzorg.
Aangezlen reeds een aantal taken bil de gemeenten belegd ls (uitkerlngen, re-integratþ, WMO hulp bli huishouden en
WMO voorzleningen) zal hlerbfi deels kunnen worden aangesloten bij bestaande processen. Het lnrlchten van
admlnlstratleve organlsatle en interne controle is van cruclaal belang voor de P&C van de decentralisaties. Wlj adviseren
de çmeente Beesel de procesbeschrijvlngen van de betrdtken processen te actuallseren voor I lantnri 2015.
Daarnaast dlenen de æImplementeerde beheer$naatræelen (lnvoercontroles. controletechnlsche functlescheiding
e.d.) beschreven te worden en onderdeel ult te gaan maken van de lnterne controle van de gemeente. Wl| advlseren op
korte termün een plan van aanpak op te stellen en met ons te overleggen over de lnternecontrolwerkzaamlretlen die u
ln het proces wllt gaan ultvoeren. Dlt tenelnde onrechtmetþe ultgaven na I fanuarl2015 te vwkomen. ln oktober
heeft een actualisatle van de rlslcoanalyse plaatsgevon&n welke ls afgestenú op de nkrrre gemeentelüIe taken.

lfif a<tvlseren hlerb[ ook processen dle op het eerste gezlcht nlet zorggerelateerd zifn te evalueren en :¡¿rn te passen
aan de nleuwe taken. Processen als lnkoop, aanbestedlngen en subsldles kunnen raakvlakken hebben met de
decentralisaties. Nagegaan dlent te worden of de hultllge bepallngen en pr(rcessen toegerust zïn op de doelstellingen
van de decentrallsatles.
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Bestuurlijke aandachtspunten
Het ls cruclaal dat op

k

e termijn duldelilkheld besteet ovcr

De decentrallsatles betreffen nieuwe taken en

vr

rdþn.

om ercn andere
en verantw elükheden ln de

nodig aan te passen.

A¡rtpüglælen isqrr de

realbdþlæ va.lsÈtosten

rhaal

Zoals reeds beschreven werkt de gemeente Beesel sarnen op Noord-Llmburgse
ver¿amelde kennls en informatle wordt gedeeld. Er ziin reeds afspraken gemaakt orrcr de
kosten aan de deelnemende gemeenten worden toegere{rend.

en yoor arver

ls het ultgangspunt dat

wþe waæopãe óúamenl¡i¡e

Op het moment dat samenwerklng met buurgemeenten ma¡lr ook met ketenpartners een ûor¡neþr karakter gaat krfgen
en de gemeente sel tftþns haar P&C-cyclus çbrulk gaat maken van de uitkornstm vande Ftcryclus van net

samenwerklngsverband advlseren w[ op

aang

v

hantt afspraken te maken omtrent w[ze von verântwoddhg. ftúen¡fka¡e

. Ons advies ls om ln de contracten ruimte

vq)r w
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Bestuurlijke aandachtspunten
Om de zorg aan de burgers van de gemeente Beesel optimaal in te kopen is het van het belang dat het aantal
zorggebruikers ín kaart ís gebracht. Dezg inventa.risatie heeft inmíddels plaatsgevonden. Daarnaast kan het
sarnenwerken tussen de 3D's eff iciënter gebeuren op het moment dat'inzichtelijk is bij welke gemeenten en in welke
omvang de zorgbehoefte bestaat. Wij adviseren de gemeente de toekomstverwachtingen te gaan monitoren op basis
van de realísatie in 2015 en periodiek de onderzoeksresultaten te laten actualiseren als onderbouwing van verdere

begrotingsjaren.
ln de begroting 2O15 zijn de.budgetten úit rijksmid'delen ten aanzien van de decentralisaties opgenomen zoals deze bii
dè meicirculaire bekend waren. De verwachte opbrengsten en lasten in de begroting zijn niet helemaal neutraal in
verband met de uitvoeringskosten. Op het moment dat de definitieve bijdrage van het Rijk bekend is; zal de
budgettering van de kosten middels een separðat begrotingsbesluit moeten worden aangepast. Uitqangspunt hierbij is
dat de decentralisaties dienen te worden gerealiseerd voor het budget dat ervoqr wordt ontvangen. Deze a¡bities
worden door veel gemeenten uitgesproken. Het raadsbesluit waarin het budget vqrdeeld wordt over de doelstellingen
zal derhalve een essentieel besluÍt worden bij de implementatie van de nieuwe zorgtaken in de gemeentelijke

organisatie.

'laart

Het is van groot belang dat de verwachte kosten volledig in
wordèn:gebracht. Wíj adviseren de volledigheld van de
verwachte kosten períodièk te monitoren teneinde een weloverwogen voorstel aan de:Raad te kunnen doen met
betrekking tot de aanwending van het beschikbare budget en de procedure voor aanpassing van het budget. Daarnaast
adviseren wij de gemeente om scenario's te ontwik[elen indien wettelijke zorgtaken duurder blijken dan begroot. lndien
,detgemeenteiaad op voorhand scenarío's goedkeuit, kan het college tijdig.ihgrijpen.indien dê begr:oting 2015 wor:dt
overschreden.
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Bestuurlijke aandachtspunten
Op dit moment raken de decentralisaties de ICT-omgeving v'an de gemeente slechts beperkt. Een deel van de
taken zal
worden uitgevoerd binnen bestaande systemen, het andere deel wordt uitbesteed aan derden. Belangrijke
aand.achtspunten zoals beveiliging en privacy gevoeligheid
'ran de gegevens hebben de aandacht fi¡oeni net
aanbestedingsproces' Dít blijkt onder meer uit de juridische toets waarin dergelijke elementen een rol hebben alsmede
de regio-brede werkgroep voor informatiebeleid en lmonitorÍng. WÍj adviseren,de lT-risico's te blijven monitoren.

Uit gesprekken rnet de betrokken medewerkers van.de gemeente Beesel blÍjkt dat de belangrijkste,vo¡r.waarden
benodigð om de decentralisaties op een goede manier in te bedilen in de gemeentelijke orgãnisatie aanwezig zijn.
Hierbi¡'aihten wij de samenwerking met andere gerneenten eeñ goed uitgãngspunt.
Aandachtspunten hierin achten wij de vastlegging van huidir¡e en toekomstige samenwerkingen, de inrichting van de
processen en het aanpassen van het mandaatregister op de invoering van de decentralisaties
en het voortdurend blijven
monitoren van de doelgroepen en eventuele kostenverrekeningen.
ln oktober heeft een actualisatie van de risicoanalyse plaatsgevonden. Wij adviseren het continu monitoren van de
verwachte en gerealiseerde kosten voort te zetten en reeds scenario's te ontwikkelen in het geval
begrotingsoverschrijdingen zich voordoen in 2015. Wijadviseren om te waarborqen dat er voldoende personele
capaciteít rnet benodigde materiekennis beschikbaar is om c¡enoemde monitoring van de ontwikkelingen te kunnen
realisereñ.
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Bestuurlijke aandachtspunten

De

afgelopenÞren ls meer en meer de nadruk komen llgqen op de SlSa-verantwoordFtg. Deze verantroordlng lseen

ondersteunen.
Op grond van onderzoek en een offerte van Belastlngsamenwerking Gemeenten en Watersch4pen(BsGW) heeft het

þn¡¡arl2015 de ultvoeriq van de belastlngtaken onderbrengt bli BsGW. Wli wüzen

ueçd*de

gegqrerìsoverdracht

lnhq¡del¡ft worden getoetst oulsthelo. Verder ls hct van belang dat in de afspraken tus¡ênEçG$ren Beesel gæd staat

h
I

2 Waar staat de gemeente?
2.L

Pagina 12

Procesbeoordeling en bedrijfsvoeringsmonitor
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Procesbeoordeling en bedrijfsvoeringsmonitor
Defttrstheffen

had

be
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Ten aanzlen van het proces lnkopen en betallngen constatcnrden wlj dat de beheersorganlsatie aan

stellen eisen voldoet.

rþ daaraan te

ln april2013 ls tle aanbestedlrpswet 2012 iqevoerd. ln verband hienneeis Gids.proportþndlt€lt gchtroduceerd,
waarln wordt aangegeven b[ welke omvang van opdrachte¡r bepaalrþ aanbestedngspÌoceú¡r€s moeten rcrlen
lFvobd. lT[ stelden vast d,at het aanbested¡ngrbeleld van de gemeente Beeset ln o¡eçeÉerwnhg ls met de GHs
progortloriallteit. ln het lta<þr van deze nlq¡we weû is tþ co¡rtroþ op de fulste toepasstþvan lnt aanbestedingsôeleld
aanbestedingsprocedure is gevo@ en ltan de volledlghÊld van het contractenregiserwrúem,gêtbetst. iam¡arl
2015, na afslultlng van
r, zullen wl| contact opnErnen met de oeefs¡nerHarier flnanclën onr

het

Naar aanleidlng van onze controle van de laarrekenlng 2012 stelden wlj

vóór het opr¡aken van de

çzorgd. lnmlddels
exploltant van het

l{ij adviseren

ls de

I

dat de tþcumentaile omtrent de

rekenlng wordt ontvangen van de erploltant van het

verordenlng

vakantie

v

va*ettpart,

Voor de controþ van

2014 aangepast waerdoor op bads van reqelgevfrrg guaarbor@ is rfat de
rþ eontroþ van2Ot4.

k tfidig de benodþtte verklarlrng aanlevert ten betroeven van

ne

u tUdlg contact op te
n met Lommerbergen om een tlidige odeverlæ van deverantwoordingslnformatle over 2014 te
ekeren. Vanaf I Januarl 2Ol5'rorten de belastingtatm onOergeOracht b¡l BsGW. lv¡j
adviseren ten behoeræ van de verantwoording van de toerlstenbelasting vanaf I fanuarl 20i5 reeds aflpraken temaken met BsGW en Landal Lommerbergen.

v
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lT
Voor de þarrekeningcontrole wordt elk jaar in toenemende mate gebruik gemaakt van informat{e'afkmstig uit lT'systemen. Om op
die informatle te kunnen steunen is tæt van groot belang dat de betror¡wbaarheH van de gegerænsrerwerklng in de lTsystenæn is
gewaarborgd. lndlen dat het geval ls dan levert dat voordelen op voor de gemeente Beesel doorüat de informatleñulsho¡dlng
effklënter en daarmee meer kostenbesparend wordt uitgevoerd.

EY

toetsl4 plaats op en rondom tþze lTOm de betrouwbaarheid van de gegevensverwerklng te borgen vlndt faarlïks door
n wlj een toetslng ultgevoerd op appllcatles ondersteunend aan bedrfffsmqeessendle van materleel belang
systemen. Daarblj
de jaarrekenlngcontrole. Tlitlens de lnterim controle 20f 4 hebben wii de applkatie Key2FlhancÈa ln æ scodng
zün
opgeno n.

v

he

he

n wif ook de continultelt van de gegevensverwerklng getoetst.

het netwerk en de applhatle adequaat ls lngerhht en dat het

be

r van gebrulkers op orde ls. Ufif onderschrüven het belang voor

hebæn wil vastgesteld dat diverse atregelen zljn ingerlcht ter borging van de contlnuìÌeit van êgegeverì$lrerldnq. ln oktober
heeft een restore-test plaatsgevonden.
tn onderstaand flguur hebben wij een schematlsche weergave getoond van tnt volwassenheklsnlYeau voor de onderdelen
wifzlgingsbeheer, logische toegangsbevelllglng en contlnuftelt van de lT. Hierbii hebben wü de volgende volwassènlæHsniveau 's
wlrSll!¡ù.lF
gehanteerd:

verbeteractles zifn aanbevolen.
l,

verbeteracties ziJn noodzakelUk.

volr¡shcö
llroas

0

Cmtlnu¡tan

ll -

torbche

toafrrfròGrell¡U

B

bqts)
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Aandachtsgebieden lT beheersprocessen
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Actuele lT ontwikkelingen
De korænde faren is er sprake van een grote tlecentralisatleslag waarbfl taken vanult het Rïl( endôÊovlnch Ulde gemeenten
komen te lþgen. Om de decentrallsatleslag uit te kunnen voeren, moeten lnformatlesystemen worden.a[ngpgast, maar moet ook

worden beoordeeld of de huldiç set van maatregelen op het vlak van informatiebernilþhg enprhræy vokbende ùoeret¡end zifn.
Een belangrijk aandachts¡rnt is dat lnformatle van cllënten alleen tloor daartoe geautortseenbr¡#erkerS.fi¡¡g worden
irpezlen. Ooü geldt dat maatregelen moeten worden genomen om te zorçn dat gegercns van¡f ttaûudl.ãÌI5 Ëesctrlkbaar zifn

om de nþuwe gemeentetaken te kunnen ultvoeren.
Op basis van het gesprek met de beleidsme<lewerker lT en de appllcatlebeheerder hebben wü vermmendat &gemeente in de
zomer een inventarisatle heeft ultçvoerd om inzlcht te krlþen ln tle toekomstlge lnformatiestrduÌén rharüüåenod¡de
informatþsysternen. Ook geldt dat het bevelllglngsbeþld- en plan ln 2Ol4 ls blþewerkt en ¡ls bads wcdt çlmlìteerd orn de
bevdllglng en privacy van gegevens, dle met de decettrallsatles onder verantwoordcllfihcld v¡n dc.genæntc komen, op adequate
wil¡e te borgen. Ook maakt de gemeente gebrulk van hulpmlddelen zo¿ls de GEMMA en NORA ¡¡tlüectu¡r om tle tætomstþe
lnformatþvoozienlrp te bepalen.

W[ merken op dat ln het gesprek ls aangegeven dat nog d¡verse beslulten moeten worden genomeri oyer hoede toekornstþe
pr,ocesketen erult moet komen te zlen. Pas nadat daarover beslultvormlng heefr plaatsçvøxlen ende tælrornstbe procesketen
belend ls, lan worden bepôald wat de ¡mpact ls van de nleuwe procesketen op het lT landschÐ.eoùltbeãorenþlT beheersing.
Naar aaftElttg van de status van het profect en de werkzaamheden dþ daarln worden uitgevoerú, ôdyiseren w[ u om mlnimaal
aandàcht te besteden aan de volgende yragen:
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Actuele lT ontrvikkelingen
Blnnen tle overheitl ls de noo<lzaak om lnformatlebevellþlng op orde te brerqen

in.de

ver¡ooqddoor

bewush¡ordlng van burgers over lnformaüeveiligheid vr
' Lektober en Dorlfel. De noodzaak van lnformatlebeveilþlng poslt¡oneert zkh hþrdffi.âb:ecn uenngnt¡¡xfriißrbiæ tn
delnformatlehulsltoÉlng van gemeenten. Het is daarbfl van belang ð¡il binnen uw gerneenteCaffiseærÉåm wordt besteed
aan informatievelllgheld en privacy van de processen waarln (burger)gegevens wordm geregistrã*e e"
ufrge.fst"td.
vastgesteld dat, onder andere naar aanleiding van de DlgiDraudit in 2013, het hføn¡at¡eOa,ettb¡ngsbeleid en -dan is
De DIOiD-tnraudlt is succesvol afgerontl.

rrcgelfikheden bevat tot verdere verbetering.
Voor het vergroten van het

d

vlak voor het verbeteren van

Ons werd medegedeeld dat

dlt

tts in de beleidsstrategle en het plan van aenpak voor

2Ol5

ls

opçnonren

3

ls uw gemeente klaar voor de toekomst?

3.1

Aandachtspunten jaarrekeningcontrole
Op

l

januarl 2013 ls de WNT van kracht geworden. De wet stelt, naast een
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een

nogerlkheld dle paragraaf 6 van de Beleidsr ls toepasslq¡ WNT btedt lnzake de vdËrtheqperlÞaermaldng van deze
lnterlrn-functlonarlssen zoals voorgeschreven in arilkel 4.zljd 2c van de wNT.

begroting 2015. voor tle voltedigheid wfizen wij u dan ook op de betangrflkste wfþþinçn:
a Benamlng van hogrammarelenlng ts aangepast ln "Overzlcht van baten en lasten":

"
"

parag

f 'Weerstandsverrnogen" ls aangepast ¡n -Weerstantlsvennogen en risicoücñeersing-;
Uitbrekling van de lnformatie in de paragraaf "Verbondenr partljen" rnet: Naarn en ræst¡glngsgeats. het openäaar
Benamlng

çmeente/Provlncle in de verbonden partfi heeft, het elçrn verrrcgen en het vreemd rremþgen yan de verbonden

3

ls uw gemeente klaar voor de toekomst?

3.1

Aandachtspunten jaarrekeningcontrole
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Als gevolg van wijzigíng van de wetgeving gaat de zor.gplicht van,de gemeente voor búitenonderhoud en aânpassing van
de schoolgebouwen voor primair en speciaal onderwijs met ingang van 1januari2015 vervallen. Vanaf 1januari2015
ontvangÞn de schoolbesturen voor basis-,en speciaal ondervriijs de vergoeding voor onderhoud en aanpassing
rechtstreeks van de minister van Onderwijs, Cttltuur en Wete.nschap.
ln voornoemde wetswijziging is de verantwoordelíjkt¡eid van de gemeente, voor de materiële instandhouding van scholen
met een eigen lokaal voor bewegingsonderwijs in stand gebleven. Dit betekent dat scholen met een eigen gymzaal voor
ònderhoud en aanpassing Van de gymzaal hiervoor een'aanvraag kunnen blijven indienen bij de gemeente.
Naar aarÍlèiding van deze wetswijzigingen adviseren wij om na te gaan voor welke schoolgebouwen'binnen de gemeente
Beesel dit van toepassing is. Het gedeelte dat betrekking heeft op het buitenonderhoud dient ultimo 2Ol4 vrij te vallen
ten gunste van het resultaat aangezien.er per eind 2014 geen uitgaande cêshflow te verwachten is. lndien de qemeente
zÍcl,r ten qpzichte de schoolbesturen heeft gecommitteerd om deze gelden aan hen beschikbaar te stellen, dienen deze
bedragen ein d 2Ot4 in de balans als verplichting te worden opgenomen.

3

ls uw gemeente klaar voor de toekomst?

3.2

Actuele ontwikkelingen Vpb
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De Vereniging Yoor Nederlandse gemeenten (VNG) heeft gesprekken gevoerd rnet otúerilder€:ffilllnlster|e naar
aanleidlng van de publkatle van het concept wetsvoorstel. De VNG, het InterprovindaÐt€hGfþUen(þt nþ.vatt
Waterschappen, gaan in overleg met het Minlsterle een plan van aanpak opstellen. Dlt plaavan,ggrp¿ wor6¡ een

handrelklng waarin diverse vraagstukken worden geadressrerd dle van invloed ziln oplret
van de belast¡ngptkht, de openlngsbalans en de Þelastbare grondlag.
Wli constateren dat de gemeente de gevolgen van de

ln

van de Wet Vpb te kunnen lmplementeren c.q. plaatsen.

v6tc¡¡-vðndeomvang

rlng van de plicht tot vennootsdrapobelasttrgreeds op

3 ls uw gemeente klaar voor de toekomst?
3.2
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Actuele ontwikkelingen Vpb
Daarnaast ls uw gemeente vanaf 1 lull 2014 verpllcht om ean de Wet Markt en Overlæid te roEoen fÞze wet is
bedoeld om coflcurrentievervalsing door de overheid te voorkomen. tlw gernente heeft tn safienwerkhg rnet EY
Business Tax Advlsory een eerste analyse gemaakt van alþ actMteiten van de æñE{¡te EêesÊ|. Gez¡cn de veþ
onduideliikheden ln het wetwoorstelen het raamwerk dat de VNG morîenteeleil hetopstellen ls,lsdezeanalyse nog
in concept. Zo<lra de contouren van het raamwerk bekend zUn en onduidelllkheden over het wetrymrstel zün
weggenornen, zal EY Buslness Tax Advlsory nogmaals toetsen of de gemaakte analysccorrcct¡s lnde tussentlF zullen
de betreffende medewerkers van cle gemeente Beesel worden opgeleld zodat zl| ln tÞtodrm$ vr¡aduktenzetr
kunnen oppakken. Op korte termifn wordt ln samenwerklng met collega's van ùþllând vanGïàeneen readsvoorstel
opgesteld wat naar verwachtlng ln fanuarl 2015 ln de raad zal rcrden behmdeld. Uúeæn$ateæstrlßcül ôt dE
raadsbeslult nlet tlftllg (voor I þll 20f4) ls genomen. ln de kadernota rechtmatþheü.le€ühf q|firqCqenÊ¡üû de
accountant dlt nlet als flnanclële onrechtmatigheld behoeft te wegen en kan vdst¡ur,r¡rctGcn'ûornqþ@merlrtng ln
haar accountantwerslag, welke w[ per Jaarelnde opnemen.
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Totaalove rzicht bevindingen en voortgang
.tr':,ï

Onderstaand geven wij een totaaloverzicht vàn onze bevindingen weer met daarbij de prioriteitstelling. Het overzicht geeft de ontwikkeling van het aantal
bevindingen ten opzichte van 2013 weer.

Bevinding

Proces

Nr.

20t4i
1

Aanbesteding

2

Sociale Zaken

3

lnkoop en

Prioriteit
2013

o

Volledigheidstoets aanbesteden niet toereikend door aangescherpte
regelgeving
Bevindingen ten aanzien van sociale voorzienlngen

aanbestedingen

Crediteurenstamgegevens

n;V¡ti

lnkomensoverdrachten en
verstrekken subsidies

n.v..t

Automatisering

Digl D beveiliglngsassesment : Uitfasering Daadkracht koppellng

n,v.t¡

SiSa

T[dige uitvoer voorbereldende werkzaamheden SlSa

Onvoldoende cllepgang blj tle beoordellng van verantwoordingsdocumentatÞ
ten behoeve van het vaststellen van subsldles

1.,1

o
o
o

Verwijzing naar nummer in tabel van bevindingen 2014: zie bijlage 2
Wij hebben hierbij de volgende prìoritering aangehouden;

Prioriteit
Prioriteit
Prioriteit

H
M
f

O

Gerealiseerd op moment van jaarrekeningcontrole 2014 (voorjaar 2015).
Gerealiseerd op moment van de tussentijdse controle 2015 (najaar 2015).

O

Prioriteit
20L4

Te realiseren op langere termijn (bljvoorbeeld in een organisatie-ontwikkelingstraject van de gemeente)

n.v.t.

n.v.t.

o
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Gedetailleerde bevindingen en aanbevelingen
Bijlage 2
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In het kader van de nleuwe aanbestedlngswet is de controle op de juiste
e<llngsbeleld aangescherpt. Om tle volledlgheid van
toepassing van het

aan

moet een spendanalyse
de hierbij behorende bedragen op totaalniveau per laar moet worden
geanalyseerd welke crediteuren op totaalniveau de aanbestedlngsgrenzen
overschrijden en of aanbestedlng leeft plaats gevonden. Daarnaast moet vanuit
het contractenre<jster gecheckt of contracten die nog niet tot een
factuur hebben geleid wel goed zün aanbest

Advæs
Wij adviseren de
nte Beesel het aanbestedlngsproces, en dan met name de
rol en wllze van ultvoeren van de spendanalyse. te bespreken met de betreffende
procesverantwoordelijken. Wli
Uzen hlerbU ook naar tle websites

ge

v

n uitgevoertl. Aan de hand van alle credlteuren en

Risico/gevolg
Het onvoldoende controleren van de volledigheid van aanbesteclingen leidt tot
rechtmatigheidsrisico's. Daarnaast kan onvolledlge aanbestedlng ook leiden tot
het inkopen van nlet de economische meest voordelige aanbleder waardoor de
gemeente Beesel het risico læpt te veelte betalen voor dlensten, leverlngen en
werken.
Het niet controleren van crediteuren over een perlode langer dan 1 jaar heeft als

over de jaren heen weldeze grens overschrijden waardoor alsnog onrechtmatlg
wordt ingekocht.

informatle ten aanzien van de nieuwe aanbestedlnqswetgevlng.

d

lopen werlcstappen in een procesbeschriiving vast
lYijadviseren tevens de te
te leggen zodat geborgd wordt dat laarlliks dezelfrþ werþaaml¡e<þn vrorden
uitgevoerd op unlforme wlJze gegenereerde dataset. H¡erUi achten w[ lret
vastleggen van overwegingen om inkopen (maar ook contractverlengingen e.d.)
als rechtmatig te accepteren van cruciaal belanq.
keliike actie rn ñet lader van & Jænekanbgmtrole 2074
ln het kader van de controle van de aanbestedlngen 2Ol4 is het noodzakelijk dat
intern op basls van de
rwen wlþe een spendanalyse wordt
uitgevoerd. Elnd januari 2015. na afslultlng van læt boekþar, zullen w[ contact
opnemen met de beleidsmedewerker flnanc orn ondersteuning te bieden bii
het opstellen van deze spendanalyse over boe$aar 2014. Tfldens onze Jaarelnde
zullen wij de controle van de aanôestedlnçn mlûlels de lntern

hlervoor

cont

gevolgd.

Gedetailleerde bevindingen en aanbevelingen
Bijlage 2

-.)a

Ber,iniir:c.

Bev

\.' ;ìi,:iil!jitr-ì

Ir.-.

I' i_l{jìlr-.1 ':,fì \,,lI

5all.i¡i(:' 'lrr I f:-'lill(lÉ,,¡

g en/oî constatering

ln eerdere jaren stelden wlj vast dat in tle door ons gecontroleerde dossjers met
betrekking tot de uitkeringen niet alle benodigde informatie is opgenomen. ook
dit laar constateren wij ttat er bij het verstrekken van sociale voorzieningen
wordt voortgeborduurd op
e aanvraag of beschikklng
waardoor het persoonsdossier niet

lnforma

Rrsrc

evolg

Doordat er geen checklist aanwezig is in de persoonsdossiers waarop een tw e
toetser zijn of haar toetsing vasilegt op de voiledlgheid bestaat het rislco dat
ultkeringen onrechtmatlg worden verstrekt. Hierbil merken wij op ctat dossiers
retrospectief worden

ultge

rd niet tot materlële bevlndlngen lelden.

Advies

vastgesteld tlat alle benodlgde informatie aanwezig is. op deze checkllst dient
toetser eyeneens ziJn paraaf te zetten nadat het dossler op
is bekeken.

een
hoo
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Gedetailleerde bevindingen en aanbevelingen
Bijlage 2

Bev rnCirrcj -l

Bevinding
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f constatering

Wij hebben vastgesteld dat vriiwel alle gebruikers binnen Key2F over de
autor¡sat¡e beschakken om credlteurensta egevens te muteren.
Vanaf 2013 heeft de gemeente de inhoudeluke controle op de Juistheid van de
crediteurenstamgegevens door de tweecle procu ratlehouder aangescherpt. De

aanscherplng vindt daats op basis van een controle op de betaalvoorstellflst
waarbif middels een steekproef vljf bantrekeningnummers worden afgestemd
met de onderliggende factuur.

Risic

evolg

Doordat vrijwel alle gebruikers binnen Key2F over de autorisatie beschikken om
crediteurenstamg vens te muteren. blfft een rislco bestaan dat betallngen
aan crediteuren plaatsvlnden op basis van onjulste gegevens.
Opvolging
Tijdens de balanscontrole zullen wiJ controleren of de intern ultgevoerde
controles op de betaalvoorstellüsten luist hebben plaatsgevonden. Daarnaast
glng file over 2014 een controle uitvoeren op
zullen wlj aan de hand van

de
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Reikwijdte en controleaanpak
Bijlaqe 3

Reikwijdte werkzaamheden
ln het kader van de door de raad aan ons verstrekte op<lracht tot controle van de jaarrekenlng 2014 van de gemeente Beesel brengen wii u hlerbij verslag uit
van de belangrijkste bevlnclingen en aanbevellngen naar aanleiding van de tussentijclse controlewerkzaamheden, die wijonlangs hebben uitgevoerd.
Bif de jaarrekeningcontrole maken wij mede gebruik van de administratieve organisatie en het daarvan deelultmakende systeem van lnterne controle van uw
gemeente. ln dit verband hebben wij de opzet en bestaan van de adminlstratieve organlsatie op een aantal door ons noodzakelilk geachte punten ondezocht.
Wij wijzen u erop dat onze controle niet was gericht op het vormen van een oordeel over de administratieve organisath als zotlanþ. De in deze

managementletter opgenomen bevindingen kunnen dan ook niet als limitatief worden beschouwd.
Onze werkzaamheden ziin erop gericht een oordeel te kunnen geven over de jaarrekening 2014 van de gemeente Beesel. Ze ziln niet primair gerlcht op het
opsporen van fraudes of onregelmatigheden in uw organisatie. De bevindingen in deze brlef ziln daarom beperkt tot de B¡nten dle voortvloeien uit de door ons
uitgevoerde werkzaamheden. lndien onze werkzaamheden aanwijzingen hebben opgeleverd voor opgetreden fraudes of onregelmatþheden, <lan hebben wlj u

daarover onmiddellijk gerapporteerd.
Bii onze controlewerkzaamheden hebben wijals ultgangspunt de door de raad vastgestelde toleranties gehanteerd.

tÞ raad heeft ons daarbiJ opgedragen om

bii onze oordeelsvorming en rapportering uit te gaan van de hierna vermelde goedkeurlngs- en rapporteringstolerantle.

Goedkeuringstolerant ie
Fouten in de jaarrekening

(Í

lasten)

Onzekerheden in de controle (!l lasten)

Goedkeurend

Beperk

r

>1r

lta

s3f

<

>3L <

i

nq

Oordeelonthcuding

r3I

39a

loL

Atireurend

) 10I

Op basis van de begroting 2Ol4 van de gemeente Beesel betekenen bovengenoemde percentages dat een totaalbedrag aan fouten in de jaarrekening van
€ 275.000 en een totaal van onzekerheden van € 824.000 de goedkeurende strekking van de controleverklarlng nlet zullen aantasten. De
rapporteringstolerantie is, zoals met u overeengekomen, gesteld op € 13.750.

Reikwijdte en controleaanpak
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Bijlage 3

Reikwijdte werkzaamheden
Onze controle richt zich tevens op de getrouwheid en rechtmatigheid van de informatíe in de SiSa-bijlage van de jaarrekening. Voor SíSa gelden specifíek
voorgeschreven rapporteríngstoleranties die veelal lager zijn dan uw rapporteringstolerantie van € 13.750. Wij passen deze voorgeschreven SÍsa.toleranties

eveneens op correcte wijze toe.

Controleaanpak
ln overeensternmíng mef de vqet resulteed onze accouhtantsco.ntr'ole in het afgeven van een controleverklaring zowel met betrekking tot de rechtmatiqheid
van het financieel beheer (worden de financiële beheershandelinþen conform de van toepassing.',2íjnde wet- en regelgeving verrricht) als met betrekking tot de
getrouwheid (het getrouwe beeld van de financiële positie en hêt saldo van de baten en lasten).
Onze controle valt globaal uiteen in een tweetal momenten. Bij dè tussentijdse controle is de focus gericht op het toetsen van de,door ons als significant
aangemerkte processen binnen de gemeente Beesel terwijl bij de eindejaarscontrole de posten in dé jaarrekening centraal staan. De identificatie van de
significante processen vindt plaats op basís van risicoanalyse.
Bij onze tussentijdse controle hebben wij, voor zover mogelijk, de opzet van deze processen in karart,gebracht (hoe is de administîatieve organisatie en de

interne controle ingericht) en vervolgens het bestaan van deze processen vastgesteld (worden

d13

procedures zoals beschreven ook in de praktijk gebracht).

Om uiteindelijk te kunnen steunen op de interne controlemaatregelen zoals die in de processen zijn opgenomen, dienen wij tenslotte vast te stellen dat deze
maatregelen gedurende het gehele jaar hebben gewerkt (het"toetsen yan de werkinq). 0p het moment:dat de interne controlewerkzaamheden zijn aifgerondi

voeren wij hierop een review úit eñ signaleren wij eventuele tekortkomingen- ln het verslag van bevindingen naar aanleiding van de jaairekeningcontrole
komen de (eventueel) hieruít voortvloeiende signif icante beyindlngen aan bod.

