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Geachte leden van de raad,

In aansluiting op onze werkzaamheden in het kader van de controle van de jaarrekening 2018 van 
uw gemeente, presenteren wij u hierbij de resultaten van onze controle.

De hierin opgenomen bevindingen en aanbevelingen hebben wij reeds ambtelijk in concept be
sproken.

De jaarrekeningcontrole is bij uw gemeente op een prettige en in een constructieve samenwerking 
verlopen. Wij hebben van het management en medewerkers een goede medewerking en alle be
nodigde informatie ontvangen. Onze dank hiervoor.

Wij zijn gaarne bereid tot het verstrekken van nadere toelichtingen.

Hoogachtend,
Ipa-Acon Assurance B.V.

s. J.C. Olij RA

Bijlage: accountantsrapport 2018 gemeente Koggenland
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Geachte leden van de raad,

Wij hebben de jaarrekening 2018 van de gemeente Koggenland gecontroleerd. In dit accountants
rapport geven wij onze belangrijkste controlebevindingen weer.

1 INLEIDING

1.1 Algemeen
Met uw besluit van 1 mei 2017 heeft u ons de opdracht gegeven tot accountantscontrole van de 
jaarrekening van de gemeente Koggenland in de járen 2017 en 2018. In dit rapport kijken wij naast 
de verschillende aspecten van de invoering van het sociaal domein ook naar de overige ontwikke
lingen op het gebied van financieel administratief beheer.

1.2 Controleaanpak
Onze controleaanpak bestaat in hoofdlijnen uit drie fasen, namelijk de planning en risicoanalyse, 
de interim-controle en de jaarrekeningcontrole. Het controleplan komt aan bod in hoofdstuk 2. In 
hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de uitvoering van de verbijzonderde interne controle en de interim- 
controle. In hoofdstuk 4 gaan wij specifiek in op het sociaal domein. De bevindingen van de einde
jaarscontrole zijn opgenomen in hoofdstuk 5. Daarna zullen de bevindingen in het kader van de 
SiSa (Single information Single audit) aan de orde worden gesteld. Na de overige bevindingen en 
actualiteiten sluiten wij het rapport af met de conclusies.

IPA-ACON ASSURANCE B.V. is een onderdeel van de IPA-ACON GROEP
KvK nr. 34081093, ING Bank IBAN NL69INGB0670760374, Aangesloten bij het SRA (nationaal) 7 INAA (internationaal)



1.3 Samenvatting bevindingen

In deze paragraaf geven wij onze belangrijkste conclusies naar aanleiding van de door ons uitge
voerde controle van de jaarrekening 2018 weer. In onderstaande tabel hebben wij de in deze rap
portage opgenomen aanbevelingen, bevindingen als volgt samengevat:

par. Onderwerp Oordeel aanbeveling 1 toelichting

8.1 Getrouwheid Goedkeurend Zie ook controleverklaring.

8.1 Rechtmatigheid Goedkeurend Zie ook controleverklaring.

6. SiSa-verantwoording Geen overschrijding Gegevens zijn deugdelijk tot stand geko

men.

5.4 Naleving BBV Voldoende BBV-wijzigingen zijn (grotendeels) doorge

voerd.

3.2 Verbijzonderde interne contro

les

Voldoende Opzet en kaders inmiddels adequaat, nog 

aandacht voortijdig uitvoering, afronding en 

rapportage.

3.3 Opvolging aanbevelingen 

Managementletter

Pragmatisch aanpak Aanbevelingen zijn door college praktisch 

opgepakt.

5.2 Begrotingsrechtmatigheid Geen overschrijding
tolerantie

Geen programmaoverschrijding van de las

ten, geen begrotingsonrechtmatigheid.

4.3.3

4.3.4

Sociaal domein - Wmo en

Jeugdzorg

Inmiddels redelijk op
orde

Interne beheersing inmiddels op orde, wel 

nog afhankelijk van adequaat beheer bij

derden.

2 CONTROLEPLAN, RISICOANALYSE, TOLERANTIES

2.1 Controleplan en -protocol

Onze controle is onderverdeeld in twee perioden, de interim-controle en de eindejaarscontrole. Tij
dens de interim-controle richten wij ons op de opzet, het bestaan en de werking van de financiële 
processen alsmede op de kwaliteit van de uitvoering van interne controlemaatregelen en - 
programma’s, dit zowel ten aanzien van getrouwheids- als rechtmatigheidsaspecten. Tijdens de 
eindejaarscontrole richten wij onze controle met name op de jaarrekeningposten en de SiSa bijlage 
en voeren wij aansluitcontroles, cijferbeoordelingen, verbandscontroles en daar waar noodzakelijk 
aanvullende gegevensgerichte controlewerkzaamheden uit.

De reikwijdte van de opdracht tot controle van de jaarrekening 2018 is vastgelegd in het ‘Controle
protocol jaarrekening 2015’. Het normenkader wordt periodiek geactualiseerd, voor het laatst bij 
het opstellen van het Interne Controleplan 2017-2019. Deze documenten zijn uitgangspunt ge
weest voor de door ons uitgevoerde controlewerkzaamheden voor de jaarrekening 2018. Protocol
len en kaders voor de controle hoeven niet elk jaar te worden bijgesteld, wel is een periodieke be
oordeling of de kaders nog voldoende actueel zijn relevant.
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2.2 Notitie rechtmatigheid sociaal domein
Voor het sociaal domein is ook het jaar 2018 nog beschouwd als een transitie- c.q. overgangsjaar. 
Concreet betekende dit onder meer dat uw college op 12 februari 2019 de notitie Rechtmatigheids- 
vereisten sociaal domein 2018-2019 heeft vastgesteld. Met deze notitie is beoogd dat bij de dienst- 
verleningsovereenkomsten met de zorgleveranciers het mogelijk is de contractuele bepalingen 
ruimer te interpreteren; daarnaast is er aansluiting gezocht bij de landelijk geldende afspraken over 
verantwoording en controle. Ons is verzocht om de notitie bij het accountantsonderzoek te betrek
ken.

2.3 Risicoanalyse
Bij aanvang van de controle hebben wij een risico-inventarisatie uitgevoerd, waarbij de belangrijk
ste risico’s waarmee de gemeente te maken heeft, zijn geïdentificeerd. Deze risicoanalyse is een 
belangrijk onderdeel van de accountantscontrole en maakt derhalve deel uit van ons pre-audit ge
sprek. De risicoanalyse richt zich op zowel de externe risico’s als de risico’s in de bedrijfsvoering. 
Bij de inventarisatie is onze insteek primair gericht op de risico’s in de processen die leiden tot mu
taties in de balans en de programmarekening.

2.4 Controletoleranties

Op grond van het Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden (BADO) stelt de raad de 
goedkeuringstolerantie vast die de accountant bij zijn jaarrekeningcontrole dient te hanteren. U 
heeft ons opgedragen om bij onze oordeelsvorming uit te gaan van de hierna vermelde goedkeu
ringstolerantie:

Goedkeuringstolerantie Goed
keurend Beperking Oordeel-

onthouding Afkeurend

Fouten in de jaarrekening 
(in “/o lasten)

á Wo > ^%<3% ä 30Zo

Onzekerheden in de controle 
(in 07o lasten)

á 307o >3%<^0% ž 10o7o —

Op basis van de jaarrekening 2018 van uw gemeente betekenen bovengenoemde percentages dat 
een totaalbedrag aan fouten in de jaarrekening van afgerond C 0,53 miljoen en een totaal van on
zekerheden van circa C 1,6 miljoen de goedkeurende strekking van de controleverklaring niet zul
len aantasten.

Een rapporteringtolerantie is niet nader vastgesteld. Significante verschillen worden altijd aan uw 
raad gemeld. Indien er fouten en onzekerheden voor onze oordeelsvorming relevant zijn, herhalen 
wij deze in het laatste hoofdstuk van dit rapport bij de conclusies.
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3 UITVOERING VERBIJZONDERDE INTERNE CONTROLES EN INTERIMCONTROLE

3.1 De ontwikkeling van de verbijzonderde interne controle
De basis voor de interne controle is het Intern Controle plan 2017-2019 dat op 5 juni 2017 door het 
college is vastgesteld. Het controleplan omvat naast het beleidsmatig kader - waarin de relatie met 
de andere onderzoeken namens raad en college wordt weergegeven, de doelstellingen worden 
uitgewerkt en de relatie interne controle vs. verbijzonderde interne controle (VIC) wordt toegelicht, 
ook het concrete controleschema en het normenkader voor dit jaar.

Wij hebben kennis genomen van het controleplan en vastgesteld dat alle kernprocessen met een 
materieel financieel belang hierin zijn opgenomen. Het accent bij de proceskeuze ligt bij de recht
matigheid; wij hebben het college in overweging gegeven ook financiële kernprocessen (factuur- 
controle, budgetbeheer) en kritische niet-financiële processen (voorbereiding/aanlevering bestuur
lijke stukken; dossier- en archiefbeheer) in de VIC te betrekken. Naar ons oordeel vormt de huidige 
aanpak, los van de adviezen, een goede basis voor de VIC.

3.2 Uitvoering verbijzonderde interne controles 2018
Bij de interim-controle in het najaar hebben wij geconstateerd dat de VIC al voor een groot deel 
was uitgevoerd. Het laatste grote onderdeel, de VIC bij het woningbedrijf werd nog in 2018 uitge
voerd en afgerond; in 2019 resteerde alleen nog een aantal vervolgacties op uitgevoerde beoorde
lingen. Daarmee is de VIC eerder uitgevoerd dat voorgaande járen; en dat is van belang, want be
vindingen hebben alleen waarde als ze snel worden geconstateerd en gerapporteerd.

En dat is van belang, omdat ook uit de voor 2018 uitgevoerde VIC-controles goede en voor de or
ganisatie direct bruikbare bevindingen naar voren kwamen. En daarbij maakt het niet uit of het 
meer concrete financieel-administratieve constateringen zijn of beleidsmatige-organisatorische 
aanbevelingen: ze zijn waardevol om processen en het beheer te verbeteren. Het is dan ook jam
mer om -zoals door de VIC geconstateerd- te zien dat aanbevelingen uit de VIC van het voorgaand 
jaar nog niet allemaal opvolging gekregen hebben. Neem ze serieus en doe er iets mee!
Dat zou bijvoorbeeld kunnen door ze onderdeel te laten zijn van periodieke gesprekken van P&C- 
adviseurs met de afdeling of afdelingshoofden. Daarmee is er frequenter aandacht voor de opvol
ging. Aparte bewaking op de aanbevelingen door VIC-medewerkers is ook een mogelijkheid.

In onze managementletter hebben wij het college een aantal praktische aspecten rondom de uit
voering van de VIC geadviseerd. Samengevat zijn deze:
- Voer de VIC tijdig uit en beperk de doorlooptijd per proces: de organisatie is gediend met een 

snelle terugkoppeling.
- De procescontroles hebben de laatste járen een meer gedegen aanpak; borg deze ontwikkeling 

door ‘best practices’ te ontwikkelen die bij uw organisatie passen.
- Rapporteer per (deel)proces zo snel mogelijk over de bevindingen op een concrete, heldere 

wijze en formuleer aanbevelingen praktisch en toepasbaar.

3.3 Samenvatting bevindingen interne controles
De resultaten uit de VIC zijn eind 2018 voorgelegd aan het college; in de VIC-rapportage zijn - 
puntsgewijs samengevat- de volgende bevindingen dan wel aanbevelingen opgenomen:

Inhuur medewerkers: bij de inhuur voor het woningbedrijf is geconstateerd dat betalingen niet 
via het woningbedrijf, maar via de reguliere exploitatie liepen (is gecorrigeerd);
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Inhuur medewerkers: bij deze controle moet erop gelet worden dat de nota’s in overeenstem
ming zijn met de uitgebrachte offertes;
Jeugd: één dossier werd niet aangetroffen; inmiddels is het dossier opnieuw samengesteld. 
Verstrekte subsidies: het handhaven van het vier-ogen-principe blijft een aandachtspunt;
Wmo: de bevoegdheid tot ondertekening van de aanvraag door een medewerker van het 
zorgteam is nog niet verbeterd in de regelgeving opgenomen;
Budgetbeheer: de toestemming van controller of afdelingshoofd bij een wijziging van budget
ten wordt niet altijd vastgelegd;
Grafrechten: de administraties van Key2begraven, Innen en Middelen sloten niet op elkaar 
aan en de aansluiting werd niet periodiek vastgesteld. Correcties zijn inmiddels doorgevoerd, 
waardoor de systemen weer sluiten.
Woningbedrijf: er is geen regelmatige controle op het verwerken van eindafrekeningen bij het 
vertrek van huurders (een aantal is verwerkt na constatering door de VIC). Het inkoop- en 
aanbestedingsbeleid wordt niet gevolgd bij het aanbesteden van groot onderhoud. Leg ook al
le gegevens van het woningbedrijf vast in Corsa.

3.4 Opvolging bevindingen managementletter en rapport vorig jaar
Conform onze opdrachtbevestiging hebben wij alle relevante gedetailleerde controlebevindingen 
na afronding van onze interim-controle gerapporteerd in onze managementletter van 11 december 
2018. De interim-controle is vooral gericht op de kwaliteit van de interne beheersing, inclusief het 
rechtmatigheidsbeheer, voor zover relevant voor de controle van de jaarrekening. Onze belangrijk
ste bevindingen en aanbevelingen inzake de interne controles hebben wij, samen met de voort
gang/opvolging ervan, in de onderstaande tabel op hoofdlijnen weergegeven.

nr. aanbeveling status 1 advies ultimo april 2019

1 Betrek ook processen met geen financiële as
pecten in de VIC.

Dit wordt in de VIC planning voor 2019 meegeno
men.

2 Rapporteer sneller over de VIC door deze per 
proces meer gespreid en verdeeld over twee 
perioden uit te voeren.

Wordt meegenomen bij het inplannen van de VIC 
over 2019.

3 Ga na welke stappen nodig zijn om in 2021 te 
komen tot een (positief) in-control-statement

Heeft aandacht afdeling Financiën. De komende 
periode wordt onderzocht hoe dit in te passen en 
welke gevolgen het heeft voor bedrijfsvoering en 
interne controle.

4 Geef concreet invulling aan de aanbevelingen 
uit de VIC.

De aanbevelingen worden besproken met de afde
lingshoofden. De VIC-medewerker betrekt de op
volging van de aanbeveling weer in de VIC in 
2019.

5 Beoordeel de interne inkoopprocedures, zodat 
ze weer aansluiten op de aangepaste inkoopre- 
gelgeving

Wordt momenteel nagegaan en zo nodig alsnog 
aangepast.

6 Organiseer het subsidieproces strakker om uit
zonderingen op procedures zoveel mogelijk te 
voorkomen.

Proces wordt momenteel bekeken door de vakaf- 
deling; de VIC gaat in haar beoordeling 2019 in 
hoeverre dit effect heeft.

7 Tracht het vaststellen en definitief afwikkelen 
per jaar met zorgverlener te vervroegen; heb 
waar nodig al tussentijds afstemming met kriti
sche/grote zorgverleners.

Tussentijdse afstemming op ambtelijk niveau vindt 
plaats; met de grootste zorgverlener is veelvuldig 
contact.
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nr. aanbeveling status 1 advies ultimo april 2019

8 Leg de motivatie voor de keuzes in een aantal 
inkooptrajecten alsnog vast.

Onlangs is de motivatie vastgelegd en heeft het 
college de gevolgde benadering bekrachtigd.

9 Beoordeel of bij de actuele grondexploitaties 
tussentijdse winstneming nodig is

In 2019 wordt door de vakafdeling een beleidsma
tige benadering ontwikkeld.

10 Ga na hoe de vergoeding die de gemeente voor 
Vredemaker-Oost heeft ontvangen, kan worden 
gepresenteerd binnen de BBV-normen.

Verantwoording van de ontvangen vergoeding 
vindt plaats via de overlopende passiva.
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4 SOCIAAL DOMEIN

4.1 Inleiding
De overdracht van taken in het kader van de Jeugdwet en de WMO heeft inmiddels bijna vier jaar 
geleden plaatsgevonden. De eerste járen primair op het verstrekken van zorg aan (nieuwe) cliën
ten, het maken/bevestigen van afspraken en het inregelen van nieuwe applicaties en systemen; de 
interne beheersing, verantwoording en controle kreeg in eerste aanleg minder aandacht en bleef 
daarom achter in ontwikkeling. De laatste twee jaar is nadrukkelijk ingezet op ontwikkeling van de 
processen en wij kunnen concluderen dat de processen binnen het Sociaal domein beter en be
heerst verlopen.
Er zijn wel nog een aantal onderwerpen die aandacht nodig hebben. Omdat deze niet nieuw zijn, 
over de meeste hebben wij eerder gerapporteerd, behandelen wij ze hieronder kort.

4.2 Bevindingen uit de detailcontroles
De werkprocessen in het sociaal domein worden binnen de afdeling Welzijn en Zorg doorlopend 
getoetst door een juridisch kwaliteitsmedewerker; de VIC medewerker voert jaarlijks haar eigen 
deelwaarnemingen uit. De toets van de kwaliteitsmedewerker vindt plaats op grond van het Onder- 
zoeks- en kwaliteitscontroleplan 2015 Zorgteam Koggenland en over de beoordelingen wordt elk 
kwartaal gerapporteerd met een verslag. Uit de kwartaalverslagen van de kwaliteitsmedewerker 
blijkt dat de er in algemene zin systematisch en beheerst wordt gewerkt, dat besluiten rechtmatig 
zijn en financiële en administratieve gegevens betrouwbaar worden vastgelegd.

Uit de kwaliteitstoetsen komen wel nog steeds (detail)bevindingen die relevant zijn omdat daarmee 
werkprocessen versterkt kunnen worden. Deze bevindingen hebben dus aandacht nodig van de 
proceseigenaren. De kwaliteitsmedewerker van de afdeling geeft zelf mede invulling aan verbete
ringen door het schrijven/aanpassen van werkinstructies en het maken van werkafspraken (ook 
met externe partijen). Wij onderstrepen het belang dat wordt gegeven aan de opvolging van bevin
dingen uit de kwaliteitscontroles: direct vervolg geven aan deze concrete bevindingen leidt tot een 
snelle en veelal praktische bijsturing in processen.

4.3 Notitie rechtmatigheidsvereisten
Ook voor 2018 zijn de specifieke toetsingskaders voor de uitvoering in het sociaal domein versoe
peld. Met een recent besluit geldt ook voor 2018 en 2019 weer een verlicht regime voor de beoor
deling van de rechtmatigheid. Nu uit de kwaliteitstoetsen blijkt - zoals hierboven ook weergegeven 
- dat de uitvoering beheerst verloopt en er weinig tot geen feítelijke fouten worden gesignaleerd 
adviseren wij u om eind van dit jaar te bekijken of en op welke wijze dit verlichte regime voor het 
verslagjaar 2020 en volgende nog nodig is.

Overigens spelen daarbij nog andere overwegingen een rol. Er wordt momenteel in regionaal ver
band nagedacht over andere contractvormen in het sociaal domein. Een mogelijk uitvloeisel van de 
nieuwe contracten zou kunnen zijn dat zorgverleners geen (jaarlijkse) productie-opgaven meer in
sturen en dat de gemeente niet meer aansluit op het landelijk rapportage- en controleprotocol.. De 
afrekening per verstrekking van zorg via een (digitale) factuurregel is dan de basis voor de vergoe
ding aan de zorgleverancier. Ook deze (mogelijke) veranderingen vragen om nieuwe beoordeling 
van de te stellen rechtmatigheidsvereisten.
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4.4 Verantwoorden door zorgverleners
Binnen het sociaal domein is de laatste járen de verantwoordingscyclus gaandeweg gestandaardi
seerd. Allereerst omdat de diverse spelers in de zorgketen allemaal (grosso modo) hun processen 
beter op orde hebben en omdat, uit oogpunt van helderheid voor eenieder, veel gemeenten het 
landelijke verantwoordings- en controleprotocol hebben omarmd. Er is gedurende het jaar, naast 
het reguliere berichtenverkeer, verantwoording via de managementrapportages (mede ter voorbe
reiding van de contractgesprekken; 3x per jaar bij de grote aanbieders, jaarlijks bij de kleine aan
bieders). Verder verantwoorden de zorgverleners zich voor 1 maart via de productieverantwoording 
van het afgelopen jaar en voor 1 april met de controleverklaring van hun huisaccountant bij de pro
ductieverantwoording.

Dit jaar hebben bijna alle zorgverleners (85 van de 92 reguliere zorgverleners) tijdig, dus voor 
1 april, een productieverantwoording ingediend (en waar nodig ook voorzien van een controlever
klaring). Daarmee was rond 1 april, toen ook de concept-jaarrekening werd samengesteld, voor ca 
ê 4,5 mln. van de C 4,9 mln. aan zorggelden geborgd voor zowel de getrouwheid als de rechtma
tigheid. Tot op heden zijn er van twee zorgverleners verantwoordingen ontvangen waarbij de huis
accountant een kanttekening plaatste: een instelling voor jeugdzorg ontving een verklaring met be
perking en een leverancier in het kader van de WMO ontving een oordeelsonthouding.

Alhoewel de opmerkingen van de huisaccountants zeker meegenomen moet worden in periodieke 
afstemmingen met de betreffende leveranciers is het algemene beeld, zeker in vergelijk met vorig 
jaar, verbeterd: reeds rond 1 april is er goed zicht op en zekerheid over de zorggelden. Daarbij 
speelt zeker een rol dat er afgelopen jaar intensiever contact is geweest met de belangrijkste zorg
verleners. De contractposities waren daardoor veel eerder duidelijk en veelal bleken de totalen van 
de Oaar)productieverantwoordingen aan te sluiten op de interne zorgadministratie.

4.5 Controle op de levering van zorg
In vervolg op de vorige alinea nog enkele kanttekeningen bij het vaststelling van de levering van de 
zorg. In enkele situaties, wij hebben het al eerder gemeld, is het voor de gemeente lastig om ze
kerheid te krijgen over de feítelijke levering van zorg:
- bij de SVB ontbreekt het aan concrete, goede aanknopingspunten en controlemaatregelen om 

de feítelijke levering van de zorg te beoordelen. Alhoewel deze taak door de rijksoverheid bij de 
SVB is neergelegd, adviseert deze haar klanten (de gemeenten) zelf maatregelen te treffen.

- voor de ‘kleinere zorgleveranciers’ geldt een verlicht regime bij de jaarverantwoording. Zo hoe
ven ze onder meer geen accountantsoordeel te overleggen over de rechtmatige besteding van 
gelden.

Voor deze situaties heeft u nog geen concrete aanpak of beleid vastgesteld.

Daarnaast hebben de VIC-medewerkers bij de beoordeling van processen geconstateerd dat de 
gemeente feítelijk een aantal acties uitvoert (onder meer in de periodieke afstemming met de cli
ënt) waaruit kan worden afgeleid dat er zorg aan de cliënt wordt geleverd.
Kortom, rondom de ‘levering van zorg’ vinden wel acties plaats, maar nog niet vanuit een (be
leidsvisie. Mag duidelijk zijn dat wij u adviseren deze te ontwikkelen.
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4.6 Persoonsgebonden budgetten (de SVB)
Een deel van de Wmo- en Jeugdzorg wordt verstrekt in de vorm van persoonsgebonden budgetten 
(pgb’s). Deze pgb’s worden door de gemeente toegekend, maar het administratieve beheer wordt 
door de SVB verzorgd. De toekenning van pgb’s door de gemeente wordt, bij de algemene beoor
deling van de toekenningen Jeugdzorg en Wmo, door de interne controle beoordeeld en de con
clusie daarvan is, zoals hiervoor al weergegeven dat deze toekenningen rechtmatig zijn en juist 
verantwoord en doorgegeven zijn aan de SVB.

Voor de feítelijke levering van de zorg en de verantwoording van de feítelijke kosten is de gemeen
te afhankelijk van de SVB. En de SVB had ook in 2018 nog problemen met het afronden van haar 
administratie en het afleggen van verantwoording daarover; ze heeft van haar accountant zowel 
voor de Jeugdzorg als de WMO een controleverklaring met beperking ontvangen. Wij nemen dit 
oordeel mee bij onze foutenafweging.

4.7 Samenvatting en analyse
In voorgaande járen presenteerden wij een overzicht van de fouten en onzekerheden die wij speci
fiek bij de controle van het sociaal domein op zowel getrouwheid als rechtmatigheid geconstateerd 
hadden. Uit de controle dit jaar blijkt dat de constateringen ruim onder de controletoleranties blijven 
die wij hanteren en deze overwegend voortkomen uit externe oorzaken (onder meer de SVB).

Wij gaven al weer dat de interne processen beheersmatig goed verlopen. In dit kader vragen wij 
wel nog aandacht voor de bevindingen en adviezen uit de kwaliteitscontroles en de VIC: geef hier
aan vervolg om de werkprocessen stelstelmatig te verbeteren.
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5 UITVOERING EINDEJAARSCONTROLE

5.1 Algemeen
Op 1 april 2019 zijn wij gestart met de controle van de jaarrekening. De kwaliteit van de ter controle 
aangeboden concept jaarrekening 2018, inclusief de SiSa-verantwoording was voldoende om onze 
controle te starten. De jaarrekeningcontrole is conform de planning tijdig afgerond. In dit hoofdstuk 
rapporteren wij u de belangrijkste bevindingen ten aanzien van de jaarrekeningcontrole 2018.

5.2 Begrotingsrechtmatigheid
Voor de rechtmatigheidscontrole gaan wij onder meer na of de financiële beheershandelingen tot 
stand zijn gekomen binnen de grenzen van de door de raad geautoriseerde begroting.
Uit de jaarstukken 2018 blijkt dat er in 2018 op het niveau van de domeinen op de lasten geen 
overschrijdingen hebben plaatsgevonden. Daarmee zijn de financiële beheershandelingen van het 
college rechtmatig.
Het college geeft in de programmaverantwoording (jaarverslag) bij elk programma, per beleidsveld, 
een nadere toelichting op de belangrijkste verschillen tussen begroting en werkelijkheid (bij afwij
kingen meer dan C 25.000,-). Naast een financiële analyse van de overschrijding wordt ook de aard 
en reden van de overschrijdingen per programma toegelicht. Kortheidshalve verwijzen wij naar het 
jaarverslag en de daarin opgenomen analyses.

5.3 Administratievoering
Vast onderdeel van de accountantscontrole is de beoordeling van de kwaliteit van de financiële 
administratie alsmede de overige administratieve vastleggingen. Wij hebben bij de jaarrekening
controle 2018 de stand van zaken ten aanzien van tussenrekeningen en overlopende activa en 
passiva (transitoria), alsmede de mutaties in kredieten, reserves, voorzieningen en memoriaalboe- 
kingen beoordeeld. Wij hebben geconstateerd dat er geen achterstanden zijn in de financiële ad
ministratie. Balansposten, inclusief memoriaalboekingen, zijn onderbouwd met onderliggende spe
cificaties.

Lean-trajecten
In het voorjaar van 2018 is Financiën een zgn. lean-traject gestart voor het debiteurenproces. Con
crete aanleiding waren de verschillende werkwijzen die in loop der tijd waren ontstaan. Er is een 
praktisch, interactief traject opgestart om het debiteurenproces eenduidig te maken, te stroomlijnen 
en zoveel mogelijk gebruik te maken van digitale verwerking (inclusief het digitaal versturen van 
facturen). En met de gekozen aanpak, waarbij de medewerkers zelf het proces analyseren en ver
beteren, is de kans groot dat de nieuwe werkwijze ook gedragen en dus toegepast wordt door de 
medewerkers.
Wij hebben begrepen dat de opgedane ervaring en de resultaten als positief werden ervaren. 
Daarom is inmiddels het volgende proces opgestart: het efficiënt en uniform krijgen van de memo
riaalboekingen.

5.4 Implementeren inkoop- en aanbestedingsbeleid
Het inkoop- en aanbestedingsbeleid van Koggenland is in 2017 geactualiseerd; daarmee voldoet 
de gemeente aan de vigerende wet- en regelgeving. Tegelijkertijd is toen besloten om met de ge
meente Medemblik te gaan samenwerken op inkoopgebied; feítelijk maakt Koggenland nu gebruik
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van de inkoopadviseurs van de gemeente Medemblik. Daarbij blijven de afdelingshoofden - op 
grond van integraal management - primair verantwoordelijk voor alle inkooptrajecten en -beslis
singen.

Tijdens de interim-controle bleek dat de praktische werkwijze van de organisatie op onderdelen 
niet aansluit op het geformaliseerde beleid of de daarop gebaseerde werkinstructies. Daarom zijn 
er onlangs een aantal dossiers opnieuw beoordeeld en is vastgelegd waarom in een aantal geval
len is afgeweken van de interne afspraken. Deze dossiers zijn aan het college voorgelegd en het 
college heeft de gevolgde werkwijze bekrachtigd.

We begrijpen dat er gegronde redenen kunnen zijn om in specifieke gevallen af te wijken van de 
afgesproken spelregels en daarvoor aan management of bestuur toestemming te vragen. Het mag 
duidelijk zijn dat deze instemming bij voorkeur vooraf of tijdens de inkoopbeslissing wordt gegeven, 
niet daarna. We adviseren om te laten beoordelen of de voorbeelden aanleiding geven om ook de 
interne inkoopinstructies aan te passen, nu het inkoop- en aanbestedingsbeleid is geactualiseerd 
en er specifieke inkoopdeskundigheid beschikbaar is.

5.5 De jaarrekening en de BBV
De jaarstukken (jaarrekening en het jaarverslag) dienen te worden opgemaakt in overeenstemming 
met het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Het BBV geeft voor 
de opzet en de inrichting begroting en de jaarstukken van gemeenten de wettelijke kaders aan.

De programmaverantwoording 2018 geeft voor elk (sub)programma (beleidsveld), de actiepunten 
c.q. prioriteiten en de ontwikkelingen weer en er wordt een toelichting gegeven op de afwijkingen 
op de begroting 2018. Aan de inzichtsvereisten die het BBV voor de programmarekening weergeeft 
wordt in het jaarverslag 2018 voldaan.

Conform de verslaggevingsvoorschriften zijn wij nagegaan of het jaarverslag tenminste de (mini
male) wettelijk voorgeschreven informatie bevat en of de ínhoud van het jaarverslag geen tegen
strijdigheden bevat met de jaarrekening. Op basis van ons onderzoek hebben wij vastgesteld dat 
het jaarverslag niet in strijd is met de jaarrekening.

5.6 Programmarekening van baten en lasten
Het positieve resultaat over 2018 bedraagt na verwerking van de mutaties in de reserves 
C 2.587.000,- (2017: C 2.257.000,-) ten opzichte van een begroot resultaat na wijziging van C 0,-. 
Dit resultaat laat zich als volgt nader verklaren:

(inCI.000) begroting realisatie afwijking
na wijziging

Resultaat voor bestemming - 14.109 764
Saldo mutatie reserves 14.109 1.823
Resultaat na bestemming ______0 2.587
Į+ = voordelig)

In de toelichting bij de jaarrekening wordt het resultaat nader gespecificeerd; een specificatie en 
verklaring per beleidsveld treft u in de programmaverantwoording aan. Voor een meer uitgebreide 
toelichting verwijzen wij u naar de betreffende toelichtingen. In het besluit waarmee u de program-

14.873 
- 12.286

2.587
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marekening vaststelt, wordt het resultaat bestemd. Deze bestemming zal na vaststelling van de 
rekening in de balans worden verwerkt.

Budget- en kredietbeheer
In oktober 2108 is het budgetbeheer aangepast en de budgethoudersregeling 2018 door het colle
ge vastgesteld. Tegelijk is er een geactualiseerd overzicht van budgethouders- en beheerders op
gesteld.
In aansluiting hierop vragen wij aandacht voor het kredietbeheer. In de programmarekening wordt 
elk jaar op een inzichtelijke wijze per programma weergegeven welke kredieten er nog openstaan 
en welke investeringen er binnen het betreffende krediet zijn gedaan.

Dit jaar valt het investeringskrediet van C 13 mln. op dat in januari 2018 door de raad beschikbaar 
is gesteld voor onderwijshuisvesting in Avenhorn (een drietal scholen, gymzaal, kindcentrum). Het 
krediet ad ë 13 mln. wordt toegelicht op pagina 23 van de rekening, op pagina 21 wordt een (voor
delig) verschil van C 12,5 mln. gemeld op deze onderwijshuisvesting. Dit grote verschil ontstaat 
omdat de ontwikkeling en uitvoering van grotere bouwprojecten veelal langere tijd duurt en de uit
gaven voor het project veelal niet geheel in het (eerste) jaar van kredietverlening vallen. In 2018 is 
een voorschot van ë 450.000,- uitbetaald aan de leverancier voor de voorbereidende acties.

Wij geven in overweging om bij grotere investeringsprojecten, waarvan bij de start (bestuurlijk ge
zien is dat het investeringsbesluit met kredietverlening) al duidelijk is dat het project meerjarig zal 
zijn, de budgettaire gevolgen in de begroting ook toe te rekenen aan de járen waarin de lasten 
worden verwacht. Alhoewel de beheersing van grote projecten altijd lastig is, kan op deze wijze het 
project ook administratief per jaarschijf bewaakt worden.

Vennootschapsbelasting
Per 1 januari 2016 is de belastingplicht voor de vennootschapsbelasting voor gemeenten (en ande
re decentrale overheden) ingevoerd. De vennootschapsbelasting vormt een kostenpost en het is 
daarom van groot belang dat gemeenten hun organisatie optimaliseren om het nadelige effect zo 
beperkt mogelijk te houden. Daarbij is het effect voor Koggenland mogelijk nog groter dan voor 
collega-gemeenten, omdat uw gemeenten nog een van de vijf gemeentelijke woningbedrijven in 
beheer heeft.
In juni 2018 heeft de gemeente definitieve aangifte gedaan voor de vennootschapsbelasting 2016; 
de aangifte omvatte de gehele exploitatie, inclusief woningbedrijf. Daarbij is gelijktijdig een begelei
dende brief toegezonden waarin wordt aangegeven dat de gemeente bezwaar zal indienen tegen 
de aanslag voor het onderdeel woningbedrijf. De reden voor deze werkwijze is financieel van aard: 
omdat de heffingsrente hoog is, is ervoor gekozen om een (voorlopige) aanslag wel te betalen en 
bezwaar te maken.
De vragen over de vennootschapsbelasting van het woningbedrijf zijn fundamenteel. De belasting
dienst zelf geeft geen inhoudelijke antwoorden op voorgelegde vragen en deze zijn daarom voor
gelegd aan het ministerie van Financiën. Op dit moment zijn er -voor zover bekend- nog geen in
houdelijke keuzes gemaakt door het rijk.
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5.7 Balans en financiële positie
Het eigen vermogen van de gemeente bedraagt ultimo 2018, inclusief het resultaat na bestem
ming, in totaal C 47,9 miljoen. Hiervan heeft C 19,8 miljoen betrekking op de bestemmingsreserves. 
In de onderstaande tabel is de financiële positie nader gespecificeerd.

(in C 1.000) 2018 2017 2016 toe/afname
algemene reserve 25.459 37.323 -31.913 - 11.864
bestemmingsreserve 19.849 6.906 12.219 12.219
saldo rekening 2.586 2.198 388 388
Totaal eigen vermogen 47.894 46.428 46.488 742

Voorzieningen
Blijkens de jaarrekening 2018 bedraagt de stand van de voorzieningen eind 2018 f 15,1 miljoen 
(begin 2018 was dit C 15,7 miljoen). Uitgaven ten laste van voorzieningen worden, conform het 
BBV, rechtstreeks via de balans geboekt. De door de raad geaccordeerde dotaties aan deze voor
zieningen lopen via de rekening van baten en lasten.

Appa - pensioenvoorziening voor wethouders
De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Algemene Pensioenwet Politieke 
Ambtsdragers (kortweg: Appa). Daarbij is er in principe de keuze om de uitvoering in eigen beheer 
te doen of het pensioen, zowel qua uitvoering als het vermogensbeheer, onder te brengen bij een 
gespecialiseerde uitvoering. Koggenland heeft jarenlang de uitvoering door specialisten laten doen. 
Omdat al járen geleden het rijk zich heeft voorgenomen om voor het Appa een eigen, apart pensi
oenfonds op te richten (vergelijkbaar met het Abp) trekken particuliere pensioenbeheerders zich 
terug uit deze markt. Zo heeft ook de verzekeraar waar Koggenland de wethouderspensioenen had 
ondergebracht zich begin 2015 teruggetrokken.
En tegelijk blijkt het idee om rijksbreed een Appa-fonds op te richten lastig, want vanwege de hele 
lage rentestanden is er voor het oprichten van een pensioenfonds grote kapitaalstortingen nodig. 
Het is nog niet duidelijk wanneer een dergelijk fonds feítelijk zal ontstaan.

Omdat in de tussentijd de gemeente wel gehouden is uitvoering te geven aan de Appa is met in
gang van vorig jaar hiervoor een voorziening getroffen. Alhoewel de gemeente deze pensioenvoor
ziening in eigen beheer aanhoud, wordt vanwege de complexiteit en gevoeligheid van de materie 
wel -terecht- gebruik gemaakt van externe deskundigheid bij de uitvoering (het beheer, de bereke
ningen) van de regeling.

5.8 N23 Westfrisiaweg
De ontwikkeling van de N23 Westfrisiaweg is eind 2018 afgerond. En recent is ook de bijdrage van 
de gemeente aan de weg definitief afgewikkeld. Vanwege de lange duur van het project en enkele 
niet beïnvloedbare factoren, waaronder het stilliggen van de werkzaamheden, was het lange tijd 
lastig om de exacte gemeentelijke bijdrage de ramen. Het in 2010 verleende krediet ad C 1,95 mil
joen is bij de begroting 2019 verhoogd met ê 250.000,-; dit voorjaar bleek dat daarmee de restant 
bijdrage van de gemeente bijna exact werd gedekt.
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5.9 Grondexploitaties en paragraaf grondbeleid
In de balans zijn bij post voorraden de onderhanden, de reeds 'in exploitatie genomen bouwpro
jecten' verantwoord. In totaal C 652.701,-; in de balans een negatief bedrag, er zijn eind 2017 per 
saldo meer baten dan lasten. Naast de toelichting in de balans wordt er over de grondexploitaties 
verantwoording afgelegd in de paragraaf Grondbeleid in de programmaverantwoording.

Wij hebben u in voorgaande rapporten geïnformeerd over de invloed van de wijzigingen in de BBV- 
regelgeving c.q. de uitleg die de commissie BBV daaraan in een aantal notities heeft gegeven. De
ze wijzigingen zijn in de afgelopen járen ook door Koggenland stapsgewijs doorgevoerd.

Periodieke actualisatie
Door de organisatie is momenteel een actualisatie van de grondexploitaties in behandeling, die na 
instemming van het college ook aan de raad beschikbaar wordt gesteld. Daarmee geeft de ge
meente invulling aan een van de stellige adviezen van de commissie BBV. De commissie BBV 
vindt een jaarlijkse herziening van de grondexploitatie(begroting) van groot belang; ze stelt dat een 
actualisatie van het grondexploitatiecomplex en de grondexploitatiebegroting met planinhoudelijke 
wijzigingen, dan wel autonome wijzigingen met materiële financiële gevolgen, jaarlijks moet 
plaatsvinden en door de raad worden vastgesteld. Met de voorliggende actualisatie wordt invulling 
gegeven aan het specifiek informeren van de raad op dit onderwerp.

5.9.1 Niet in exploitatie genomen gronden
Conform de in 2015 gewijzigde BBV-richtlijnen zijn in 2016 de gronden die kwalificeerden als Niegg 
(niet in exploitatie genomen grond) overgeheveld van het onderhanden werk naar de voorraad 
strategische gronden onder de materiele vaste activa. In deze voorraad gronden die mogelijk tot 
ontwikkeling komen zitten onder meer de gronden Koelemeij, de Tuinen en Tuindersweijde. Voor 
de gronden Koelemeij zijn op dit moment nog geen plannen ontwikkeld.

Voor de Tuinen zijn in 2018 de ontwikkelde plannen afgerond en is de grondexploitatie in het ver
slagjaar aan de raad gepresenteerd. De huidige planning van de Tuinen voorziet in een afronding 
in 2023, momenteel wordt een positief eindresultaat van C 1 mln. verwacht. Met de opening van 
deze exploitatie zijn deze gronden op de balans overgeheveld van de MVA naar de voorraden.

De ontwikkeling van Tuindersweijde (balanswaarde is nu C 1,5 mln.) heeft enkele járen stilgelegen, 
onder meer omdat het project planmatig verbonden werd met de realisatie van Polderweijde. In
middels is er krediet aangevraagd voor de start van Tuindersweijde in 2019; dan zal ook aan de 
raad de grondexploitatie gepresenteerd worden. Daarmee worden deze gronden (balanswaarde is 
nu C 1,5 mln.) nog binnen het overgangsregime van de Niegg-gronden naar de voorraden overge
heveld.

5.9.2 Lopende grondexploitaties
In de rekening is niet alleen weergegeven wat het huidige saldo van baten en lasten is op de 
grondexploitaties (ultimo 2018 een positief saldo van 6 1,0 miljoen), maar is ook een prognose op
genomen van het verwachte eindresultaat van de nog lopende grondexploitaties. De huidige ex
ploitaties hebben naar verwachting nog een looptijd tot vijf jaar (de laatste einddatum is in 2024), 
waarbij een positief eindresultaat wordt geraamd van C 7,9 mln. Daarmee geven de lopende exploi-
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tatie, naar de huidige stand van zaken, een positief beeld. Voor een exploitatie, Langereis Ursem is 
voor het verwachte verlies een voorziening getroffen in de voorziening grondexploitaties.

Tussentijds winstnemen?
De ontwikkeling van vier van de grondexploitaties verloopt voorspoedig. Administratief hebben 
twee exploitaties (Lijsbeth Tijs en Hofland II) momenteel al meer baten dan lasten.
Volgens een recente notitie van de commissie BBV, uitgebracht begin 2018, zou, wanneer de ex
ploitatie in de realisatiefase een betrouwbaar positief eindsaldo aangeeft, een (gedeeltelijke) winst 
moeten worden berekend. Tot dusverre hanteert de gemeente als uitgangspunt dat tussentijdse 
winstnemingen zoveel mogelijk worden vermeden; dit uitgangspunt is onder meer in de paragraaf 
grondbeleid opgenomen.
Wij hebben begrepen dat de gemeente zich dit jaar gaat beraden hoe met de huidige grondslagen 
en de feítelijke praktijk rondom de grondexploitaties aan de genoemde BBV-voorwaarden kan wor
den voldaan.

5.10 Verbonden partijen
De gemeente geeft, conform de BBV-regels, specifiek informatie over de partijen waarmee de ge
meente nauw samenwerkt en ze bestuurlijk en financieel verbonden is. In de daarvoor bedoelde 
paragraaf Verbonden Partijen worden elf verbonden partijen (acht gemeenschappelijke regelingen 
en drie vennootschappen) op een aantal aspecten uitgelicht; dat gebeurt naar ons idee op een 
kwalitatieve wijze.
De provincie heeft, als toezichthouder in haar kaderbrief financieel toezicht 2018, aandacht be
steed aan de betekenis van verbonden partijen voor gemeente; en de commissie BBV heeft najaar 
2016 (ten behoeve van het verslagjaar 2018) nadere regels neergelegd voor de verantwoording 
van verbonden partijen.

De gemeente geeft aan haar beleid rondom verbonden partijen onder meer invulling door een 
tweetal door de raad vastgesteld notities waarmee, in regionaal verband opgesteld, spelregels en 
richtlijnen worden afgesproken om de relatie met de verbonden partijen transparant te maken, zo
wel voor de gemeente als de uitvoerder. En de regionale samenwerking borgt ook dat het beleid 
van de gemeenten meer op elkaar is afgestemd. In het voorjaar 2018 is daarvoor de notitie ‘Verbe
teren informatievoorziening door gemeenschappelijke regelingen aan raden’ opgesteld en recente
lijk is de notitie ‘Financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen’ vastgesteld.
Een van de financiële afspraken in regionaal verband behelst dat de gemeenschappelijke regelin
gen op beperkte wijze zelf voorzien in het weerstandsvermogen dat ze noodzakelijk achten voor 
hun bedrijfsvoering (alleen voor ontwikkelingen in loon- en prijspeil), het andere deel van het weer
standsvermogen wordt aangehouden door de deelnemende gemeenten dat doen; de verbonden 
partij zal daarvoor wel de informatie aanleveren. Deze afspraak geldt met ingang van 2019; zodra 
de opgaven van de gemeenschappelijke regelingen binnen zijn, zal blijken of dit invloed heeft op 
het weerstandsvermogen van de gemeente.
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6 SINGLE INFORMATION EN SINGLE AUDIT (SISA)

6.1 Algemeen
De verantwoording van ontvangen specifieke uitkeringen is als bijlage opgenomen in de jaarreke
ning. Hiervoor is een specifiek verantwoordingsmodel voorgeschreven. De bijlage is door ons con
form de gegeven aanwijzingen van het rijk gecontroleerd. Voor de hierbij eventueel geconstateerde 
bevindingen gelden op grond van artikel 5, lid 4 van het Besluit Accountantscontrole Decentrale 
Overheden (BADO) zwaardere rapporteringstoleranties dan de tolerantie, welke wij met uw raad 
zijn overeengekomen voor de controle van de jaarrekening. Wij hebben geconstateerd dat er voor 
de gemeente Koggenland ten aanzien van 4 regelingen bij de jaarrekening 2018 een verantwoor
ding met betrekking tot de voor een rijksbijdrage in aanmerking gebrachte bestedingen moet wor
den afgelegd.

6.2 Rapport van bevindingen
Wij hebben geen fouten of onzekerheden geconstateerd die de rapporteringtoleranties overschrij
den. Ook zijn wij van mening dat de in de SiSa bijlage opgenomen gegevens deugdelijk tot stand 
zijn gekomen. De door het CBS voorgeschreven model tabel van bevindingen hebben wij als bijla
ge bij dit rapport toegevoegd. Dit format dient door uw gemeente samen met een aantal andere 
verplicht voorgeschreven verantwoordingsstukken voor 15 juli a.s. elektronisch bij het CBS te wor
den aangeleverd.

7 OVERIGE BEVINDINGEN

7.1 Wet Normering Topinkomens (WNT)
Met ingang van 2013 geldt voor topinkomens een meer dwingende regelgeving: de Wet normering 
bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector. Deze regelgeving verbiedt dat be
stuurders in de (semi)publieke sector meer verdienen dan 100 procent van het ministerssalaris en 
dwingt af dat de bezoldiging van topfunctionarissen wordt gepubliceerd.
Deze publicatieplicht geldt niet alleen voor de jaarrekening, daarvoor worden gedetailleerde gege
vens gevraagd; wij moeten er in onze controleverklaring een apart oordeel over geven. Door de 
gemeente wordt, zowel qua bezoldiging als publicatie, voldaan aan de specifieke regels.

7.2 Fraude
De accountant is wettelijk verplicht om alle ontdekte fraudes te melden aan het bestuur. De ac
countant is verantwoordelijk voor het betrekken van frauderisico’s in de planning en uitvoering van 
zijn controleopdracht, waarbij moet worden opgemerkt dat onze controle niet specifiek is ingericht 
op het ontdekken van fraude. Wij hebben zowel binnen het controleteam (‘pre-auditgesprek’) als 
met uw management overleg gevoerd waarbij nadruk is gelegd op eventuele mogelijkheden van 
materiële onjuistheden als gevolg van fraude in de jaarstukken en op preventieve maatregelen 
hiertegen. Van het college hebben wij bij de afronding van onze controle een bevestiging ontvan
gen dat er geen onregelmatigheden zijn geconstateerd. Daarnaast hebben wij bij de interim- 
controle en eindejaarscontrole zelfstandig werkzaamheden uitgevoerd op de werking van interne 
beheersingsmaatregelen, memoriaalboekingen en schattingen en is gelet op significante en/of on-
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gebruikelijke transacties in de financiële administratie. Wij hebben hierbij geen aanwijzingen ver
kregen dat er sprake is geweest van fraude.

7.3 Automatisering en informatiebeveiliging
De controle van de jaarrekening is niet primair gericht op de betrouwbaarheid en continuïteit van 
de geautomatiseerde gegevensverwerking en behoeft derhalve niet te leiden tot bevindingen die bij 
een speciaal gericht onderzoek wel naar voren zouden kunnen komen.
Maar wij maken bij onze controle wel gebruik van de verantwoordings- en controlesystematiek 
ENSIA; het gezamenlijk project van enkele ministeries, de VNG en gemeenten met als doel het 
ontwikkelen en implementeren van een zo effectief en efficiënt mogelijk ingericht verantwoordings- 
stelsel voor informatieveiligheid gebaseerd op de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Ge
meenten (BIG).

De aanpak van ENSIA bij Koggenland is praktisch: de stappen die worden genomen zijn overeen
komstig de landelijke planning. De verantwoordingen op basis van zelfevaluatie en EDP-audit over 
2017 is in het voorjaar 2018 positief afgerond. De vijf zelfevaluaties over 2018 zijn ingevuld en in
middels beschikbaar gesteld aan de toezichthouders. En de audit heeft dit voorjaar plaatsgevon
den en heeft geleid tot een positief oordeel bij de collegeverklaring over ENSIA over 2018 plaats.

7.4 Rechtmatigheidsverklaring
De rijksoverheid ontwikkelt momenteel wetgeving die de rechtmatigheidsverklaring, die wij nu nog 
als onderdeel van de controleverklaring afgeven, als verantwoordelijkheid neerlegt bij het college 
van burgemeester en wethouders.
Een expliciete rechtmatigheidsverantwoording zal, zo verwacht het rijk, ‘de politieke aanspreek
baarheid’ van het college vergroten. Men verwacht ook een kwaliteitsverhogend effect op de juridi
sche en financiële bedrijfsvoering bij gemeenten en er wordt ingeschat dat de discussie over de 
rechtmatigheid van de uitgaven voortaan eerder en scherper wordt gevoerd tussen college en raad 
en minder met de accountant.

De methodiek van een rechtmatigheidsverantwoording wordt gedragen door de VNG en de werk
wijze sluit aan bij die van de rijksoverheid, waar de minister in de zogenaamde bedrijfsvoeringpa- 
ragraaf ook een verantwoording aflegt over de rechtmatigheid. De accountant hoeft straks geen 
rechtmatigheidsverklaring meer af te geven; wel wordt hij nog gevraagd om aan te geven of de 
rechtmatigheidsverklaring van het college getrouw is. In die zin blijft de accountant over de schou
der van het college meekijken.
Momenteel wordt er aan uitwerking gewerkt door de commissie BBV en naar verwachting presen
teert ze komend najaar de eerste voorstellen die concreet uitwerking gegeven aan de ideeën 
Daartoe wordt een wijziging van de Gemeentewet en het Besluit accountantscontrole decentrale 
overheden voorzien en een (grotendeels) nieuwe Kadernota rechtmatigheid.
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8 CONCLUSIE

8.1 Geconstateerde fouten en onzekerheden
De controle heeft primair tot doel een oordeel te geven over getrouwheid en rechtmatigheid. Uit 
onze werkzaamheden zijn geen andere controleverschillen gebleken dan hierna genoemd. De door 
ons gesignaleerde opmerkingen zijn allemaal verwerkt en/of gecorrigeerd in de voorliggende jaar
rekening.

Gemeten aan deze met u afgesproken normen voor onze controle (zie par. 2.3), komen zowel de 
fouten als de onzekerheden niet uit boven de afgesproken toleranties.

8.2 Samenvatting bevindingen in dit rapport
De belangrijkste bevindingen en aanbevelingen naar aanleiding van de controle van de jaarreke
ning 2018 van de gemeente Koggenland betreffen:

Beoordeel alle bevindingen uit de VIC, neem ze serieus en geef er waar nodig een concreet 
vervolg aan (3.2).
Ontwikkel de VIC ook op praktische aspecten (tijdig uitvoering, korte doorlooptijden, snelle 
terugkoppeling en ontwikkelen van best-practices (3.2).
Ga na hoe de notitie rechtmatigheidsvereisten (in het sociaal domein) zich voor 2020 moet 
worden aangepast (4.3)
Ontwikkel een praktische aanpak om te beoordelen of ’kleinere zorgverleners’ de zorg ook 
feitelijk verlenen. Doe dat eveneens bij de verleende PGB’s (4.5).
Beoordeel de interne inkoopprocedures, zodat ze weer aansluiten op de aangepaste inkoop- 
regelgeving (5.4).
Reken bij grote investeringsprojecten zoveel mogelijk het budget toe aan de járen waarin naar 
verwachting de lasten wordt gemaakt (5.6).
Evalueer het beleid rondom tussentijdse winstneming gelet op de BBV-notitie ter zake (5.9).
Ga na welke stappen nodig zijn om te komen tot een (positieve) rechtmatigheidsverklaring van 
het college in 2021 (7.4).

8.3 Controleverklaring

Wij hebben het college van burgemeester en wethouders van uw gemeente gemachtigd onze con
troleverklaring bij de jaarrekening 2018 van uw gemeente op te nemen. Onze oordelen zoals op
genomen in deze controleverklaring zijn als volgt:

Oordeel I Strekking
De getrouwheid Goedkeurend
De rechtmatigheid Goedkeurend

Hierbij zijn wij ervan uitgegaan dat de raad de nu overgelegde jaarrekening 2018 ongewijzigd vast
stelt. Indien er nog wijzigingen worden aangebracht in de definitieve vorm van de jaarrekening die
nen wij deze te beoordelen alvorens onze controleverklaring hierbij mag worden opgenomen.
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Uit hoofde van onze controletaak hebben wij de financiële gegevens in de jaarrekening gecontro
leerd. Naast de jaarrekening wordt er een jaarverslag, zijnde de verantwoording over de beleids
begroting en financiële begroting, ter vaststelling aan uw raad aangeboden.

Wij hebben niet gecontroleerd op de in het jaarverslag opgenomen kengetallen en toelichtingen. 
Wij melden wel dat op grond van de wettelijke verplichting ingevolge artikel 213 lid 3 onder d Ge
meentewet het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarreke
ning.

Wij hopen u met vorenstaande van dienst te zijn geweest en zijn graag tot een nadere toelichting 
bereid.

Hoogachtend,
Ipa-Acon Assurance B.V.

mr. drs. J.C. Olij RA

Bijlage: Tabel van bevindingen SiSa bijlage



Bijlage: Tabel van bevindingen SiSa bijlage

TABEL VAN FOUTEN EN ONZEKERHEDEN 2018

Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

Berichtgeverinformatie

Type overheidslaag: 

Naam berichtgever: 

Berichtgevercode1 

Rapportage-periode:

gemeente 

Koggeniand 
'í 598 

2018

Controleverklaring

Strekking controleverklaring rechtmatigheid 

Strekking controleverklarnig getrouwheid

Vindplaats
Deze tabel is in het rapport van bevindingen van de accountant te vinden op pagina: 20

goedkeurend
goedkeurend

Fouten en onzekerheden 2018

„ . fout of financiële .
nr Specifieke uitkering , . .. toelichting

onzekerheid omvang (in C)

G2 Gebundelde uitkering op grond van artikel 69

Participatiewet - gemeentedeel 2018
geen opmerkingen

G2A Gebundelde uitkering op grond van artikel 69

Participatiewet-totaal 2017
geen opmerkingen

G3 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004

(exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)

gemeentedeel 2018

geen opmerkingen

G3A Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004

(exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)

-totaal 2017

geen opmerkingen
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