
Raadsvoorstel

Datum raadsvergadering : 16 oktober 2018

Onderwerp : Interne beheersing en aanbesteding accountantscontrole

Voorgestelde beslissing:

1. Kennis te nemen het plan van aanpak Interne beheersing.
2. Het aanbestedingsdocument accountantscontrole 2019-2022 vast te stellen.

Aanleiding

In 2017 hebben we een traject ingezet om de interne beheersing door te ontwikkelen. Onderdeel van de 
interne beheersing is de interne controle (IC) die we uitvoeren om de rechtmatigheid en getrouwheid te 
borgen. De IC hangt samen met de accountantscontrole op basis waarvan de accountant in zijn verklaring 
ook een uitspraak doet over rechtmatigheid en getrouwheid.
Eind 2017 hebben we in de raad een presentatie over de interne beheersing gehouden met het advies om 
nog één jaar het contract met de huidige accountant te verlengen voor de accountantscontrole 2018. Dit met  
het doel om de controlewerkzaamheden in het jaar 2018 te gebruiken om te onderzoeken:

- hoe de interne beheersing optimaal kan ontwikkelen
- of en zo ja op welke wijze de samenwerking met de accountant deze ontwikkeling kan versterken.

Uw raad heeft op 22 februari j.l. tot de verlenging van het contract besloten. 

Toegezegd is de bevindingen over ervaringen in de controle 2018 te vertalen in een plan van aanpak voor de  
interne beheersing in de komende jaren. Daarnaast is toegezegd om de bevindingen te gebruiken in de 
aanbesteding van de accountantscontrole.

Wat wordt met beslissing bereikt
 We  kunnen  onze  interne  beheersing  verder  door  ontwikkelen  en  daarbij  een  efficiëntere  en 

effectievere controle-aanpak realiseren.
 De rechtmatige aanbesteding van de accountantscontrole voor de jaren 2019-2022. 

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)

Uitbouwen van de interne beheersing verbetert onze grip op de processen en optimaliseert de verhouding  
tussen verbijzonderde Interne controle, de interne controle binnen processen en de accountantscontrole

Op dit moment worden nog veel controlewerkzaamheden buiten of naast de feitelijke productieprocessen 
uitgevoerd. Dit is de verbijzondere interne controle. Dit is per definitie achteraf, nadat de uitvoering heeft  
plaatsgevonden.  Als  er  fouten  worden  gesignaleerd  kunnen  evt.  verbeteringen  pas  vertraagd  worden 
ingevoerd.  Daarnaast moeten die fouten achteraf  zo mogelijk  nog worden gerepareerd en/of is er extra  
controlewerk nodig om alsnog rechtmatigheid en getrouwheid van cijfers aan te tonen.

De ontwikkeling die in 2018 is ingezet is weergegeven in onderstaande figuur. Dit betekent een verschuiving 
van de verbijzonderde interne controle naar controles binnen de processen. Als er fouten worden gemaakt  
kunnen deze vaak nog tijdens het productieproces worden gecorrigeerd. En evt. verbeteringen om fouten in 
de toekomst te voorkomen, kunnen sneller worden ingezet.

Daarnaast is de betrokkenheid van medewerkers bij de kwaliteit van hun eigen werk veel directer en veel 
meer voor hen ook zichtbaar.
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Tot slot is het doel dat de accountant meer kan steunen op de controles binnen de productie en de systemen  
die daarvoor worden gebruikt. Op dit moment moet ook de accountant vaak nog achteraf gegevensgerichte 
controles uitvoeren om inzicht te krijgen in rechtmatigheid en getrouwheid.

Het contract met de huidige accountant is twee keer verlengd. Het is niet rechtmatig om dit voor nog een  
jaar te doen. Dat is ook niet nodig. We hebben voldoende onderzoek naar vernieuwing kunnen doen.

Het verlenging die in februari door de raad is goedgekeurd, stelde de organisatie in staat om na te gaan of  
en zo ja op welke wijze de inbreng van en samenwerking met de accountant kon worden veranderd. Dit  
mede naar aanleiding van commissie Depla die met hun rapport Vernieuwing accountantscontrole daar op 
hebben gewezen.

Uit  onze ervaringen van het  afgelopen jaar is gebleken dat  de vernieuwing van de accountantscontrole 
beperkt  is.  De  opzet  blijft  in  de basis  hetzelfde als  altijd.  In  november  een  tussentijdse  controle  en in  
maart/april de jaarrekeningcontrole. De verbetering zit met name in het maken van meer concrete afspraken 
en planning met de accountant om de tussentijdse controle volledig te kunnen uitvoeren. Dit beperkt het  
reparatiewerk en nog openstaande IC werk tijdens de jaarrekeningcontrole.

Samen met de accountant zullen we de komende jaren wel blijven zoeken naar mogelijkheden om meer 
systeemgerichte controles door de accountant uit te laten voeren. Dit moet mogelijk zijn als we én meer  
interne controle in de processen opnemen én op basis van jaarlijks geactualiseerde IT-audits de inrichting 
van de systemen verbeteren. Dit laatste moet meer gaan aansluiten op de audits die we in het kader van 
informatiebeveiliging en privacy moeten doen.

Kanttekeningen en risico’s

a. De markt voor de accountants lijkt meer stabiel.. 
In de afgelopen jaren zijn er veel wisselingen geweest op de accountantsmarkt. Wel is onze indruk, 
zonder hier diepgravend onderzoek naar te hebben gedaan, dat er enige stabilisatie is opgetreden. 
De grote bureaus hebben hun terugtrekkende beweging afgerond. De kleinere bureaus hebben hun 
positie ingenomen. 
De druk op de capaciteit is er naar verwachting nog steeds. Er zijn echter geen recente signalen  
meer in kranten of andere publicaties dat de kwaliteit achteruit loopt en/of dat er gemeenten zijn 
waarbij de aanbesteding mislukt omdat er geen aanbiedende partijen zijn.

Een garantie dat er minimaal één accountant inschrijft is niet te geven. Het risico daarom is zoveel  
als  mogelijk  geminimaliseerd.  Het  programma  van  eisen  is  zoals  hierboven  aangegeven  niet 
significant afwijkend ten opzichte van het reguliere controleproces.

b. Mogelijk komt er nieuwe regelgeving waarbij het college een ”In Control Statement” moet afleggen
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Zoals vorige jaar aangegeven is in de voorstellen voor de vernieuwing van de accountantscontrole 
van commissie Depla opgenomen dat het college een verklaring aflegt over het In control zijn van de 
organisatie. Helaas is er sinds vorig jaar nog steeds niet bekend of en ja in welke vorm dit In Control  
Statement er komt. Er is dus nog steeds niet bekend wat voor aanvullende eisen daaraan worden 
gesteld. 
Mocht dit statement er niet komen is onze beoogde ontwikkeling geen weggegooid geld omdat het 
achterliggende doel van de versterking van onze interne beheersing en kwaliteit sowieso nuttig is.

Kosten, baten, dekking

Voor de verdere ontwikkeling van de interne beheersing is extra inzet binnen de organisatie nodig. In de 
begroting 2019 wordt deze extra inzet  binnen het totale personele budget gedekt. De bedoeling is op termijn 
deze extra inzet terug te kunnen brengen omdat meer interne controle binnen de processen plaats zal 
vinden. Dit levert in de uitvoering wel extra werkdruk op. Controle kost tijd.
 

Uitvoering
 Indien  de  raad  akkoord  is  zal  de  griffier  in  samenwerking  met  team  Contractenbeheer  en 

concerncontroller  de  aanbesteding  in  gang zetten  conform de  planning  die  in  het  document  is 
aangegeven.

 De auditcommissie zal conform het aanbestedingsdocument als selectiecommissie optreden en het 
voorstel doen voor gunning. Het is aan de raad om tot de gunning over te gaan.

De griffier en voorzitter van de auditcommissie,

M.B.J. Looman H.C.J. Canter Cremers
Griffier Voorzitter Auditcommissie

Raadsvergadering d.d. 16 oktober 2018

□ conform voorstel

□ zonder hoofdelijke stemming

□ met algemene stemmen

□ …… stemmen voor …… stemmen tegen

□ aangenomen

□ aangenomen met amendement ……….

□ aangehouden

□ verworpen

□ ter vergadering uitgereikt bij agendapunt ………

□ in handen B&W gesteld

□ opmerkingen/toezeggingen: ……………………….

□ …………………………………………………………
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