
3 april 2020



Inleiding
Aan het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling
Laborijn
Postbus 236
7000 AE Doetinchem

Doetinchem, 3 april 2020
174001/HdF/NK

Geacht bestuur, 

Wij hebben de jaarrekening 2019 van uw organisatie gecontroleerd. In dit verslag brengen 
wij de hoofdzaken van onze bevindingen vanuit de controle onder uw aandacht.

De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het Dagelijks Bestuur. 
Wij geven hierbij een controleverklaring. 

U heeft aan ons voor de controle van de jaarrekening 2019 een aandachtspunt meegegeven. 
Hierover rapporteren wij in dit verslag. Daarnaast besteden wij aandacht aan de 
jaarrekening zelf en aan de interne beheersing. 

Wij bespreken deze rapportage graag tijdens de bijeenkomst van de auditcommissie op 
1 april 2020 en beantwoorden dan ook uw eventuele vragen. Wij hebben de inhoud van dit 
accountantsverslag afgestemd met de directeur en de controller.

Mocht u nog vragen hebben, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen.

Met vriendelijke groet,

Stolwijk Kelderman
{{esl:Signer1:capture:size(200,65)}} 

w.g. dhr. R.H. Gosselink-Wolbrink RA
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1. Kernpunten

Goedkeurend oordeel getrouwheid en rechtmatigheid

Als u de jaarstukken ongewijzigd vaststelt, kunnen wij een goedkeurend oordeel 
geven voor de getrouwheid en de rechtmatigheid.

Onze controle leidde tot enkele kleinere aanpassingen in de jaarstukken. Deze 
zijn verwerkt in de voorliggende versie.

Gevolgen Corona virus

De huidige situatie rondom Corona is buitengewoon. Nederland heeft momenteel 
ingrijpende maatregelen genomen om de ziekte te beheersen. Het is ook niet 
denkbeeldig dat in de komende periode maatregelen worden verlengd of dat 
nieuwe maatregelen worden genomen. Deze maatregelen hebben ook grote 
impact en financiële gevolgen voor veel organisaties en op uw organisatie. Er is 
nog veel onzekerheid en de effecten zijn nog niet bekend. In het 
programmaverslag is hier nader op ingegaan in de paragraaf 
weerstandsvermogen en risicobeheersing. In de jaarrekening is een toelichting 
opgenomen over de onzekerheden en effecten van het corona virus op uw 
organisatie. In onze controleverklaring verwijzen wij hiernaar.

Controleproces goed verlopen

Wij hebben voldoende controle-informatie verkregen om een controleverklaring 
te verstrekken. Wij vonden de samenwerking transparant en plezierig.

Interne beheersing op orde

De interne beheersing voldoet aan de daaraan te stellen eisen en past bij de 
omvang van uw organisatie. Wij hebben nog enkele verbeterpunten geadviseerd.

Saldo van baten en laten

Het gerealiseerde positieve resultaat - na mutaties in de bestemmingsreserves -
bedraagt € 1.093.000. Dit is € 94.000 meer dan begroot. 

Wij hebben de jaarrekening 2019 van uw organisatie gecontroleerd. Wij informeren u in 
dit verslag over de bevindingen uit onze controle. De hoofdzaken hebben wij hier 
opgenomen. 
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2. Onderbouwing oordeel

De niet-gecorrigeerde controleverschillen en de 
resterende onzekerheden blijven onder de 
goedkeuringstoleranties van 1% respectievelijk 
3%, zoals deze met u zijn afgesproken, en hebben 
daarom geen invloed op de strekking van ons 
oordeel. 

Bij de controle van de SiSa-bijlage en de WNT-
verantwoording zijn geen afwijkingen 
geconstateerd die van invloed zijn op het 
oordeel. 

Wij hebben geen tegenstrijdigheden vastgesteld 
tussen het jaarverslag (de programma-
verantwoording en de paragrafen) en de 
jaarrekening. 

Onderstaand hebben wij een overzicht opgenomen van de niet in de jaarrekening 2019 
verwerkte controleverschillen en de resterende onzekerheden. Met u hebben wij een 
afspraak gemaakt welke afwijkingen wij in dit verslag vermelden. 

U heeft ons gevraagd in ieder geval alle afwijkingen groter dan € 50.000 aan u te 
rapporteren.

Getrouwheid Rechtmatigheid Verwijzing

Omschrijving Fouten

€

Onzeker-
heden

€

Fouten

€

Onzeker-
heden

€

Europese aanbestedingen €     498.000 €         498.000 Pagina 13

Totaal €    498.000 €          0 €        498.000 €          0

Goedkeuringstolerantie voor 
fouten (1%)

€     788.000 €        788.000 

Goedkeuringstolerantie voor 
onzekerheden (3%)

€ 2.364.000 € 2.364.000
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3. Aandachtspunt Algemeen BestuurVan het Algemeen Bestuur hebben wij 2 aandachtspunten voor onze controle 
meegekregen. 

Proces Aandachtspunt Bevinding
Indeling 
programma’s

Is de indeling van de 
programma’s en de 
daaronder ingedeelde 
activiteiten logisch ? 

De programma’s van Laborijn zijn ingedeeld op basis van de afdelingen, welke inrichting het klantproces volgt. 
Dit heeft tot gevolg dat een aantal lasten en baten over meerdere programma’s worden verdeeld. Bijvoorbeeld de 
lasten uit het BUIG-budget, de baten vanuit de LIV, de baten en lasten met betrekking tot re-integratie en die voor 
de SW. Het doorzien van de behaalde financiële resultaten op hoofdlijnen is door de indeling van de huidige 
programma’s niet eenvoudig. Daarnaast ontstaat intern inefficiency door het maken van overboekingen van het 
ene naar het andere programma. 

De informatiebehoefte van de belanghebbenden van Laborijn is verschillend:
1. Gemeenten willen informatie op basis van het door hun beschikbaar gestelde budget;
2. Managers willen informatie per afdeling;
3. Voor de interne sturing van Laborijn als geheel is financiële informatie op basis van kostensoorten van belang. 

Op dit moment is alleen de informatie inzake de kostensoorten (3) en per afdeling (2) in het systeem rechtstreeks 
beschikbaar. De informatie over het beschikbaar gestelde budget (1) wordt extracomptabel berekend. 
Wij adviseren u te onderzoeken in hoeverre in de financiële administratie alle lasten en baten zodanig 
geregistreerd kunnen worden dat aan alle informatiebehoeften kan worden voldaan. 
Een andere indeling voor de programma’s kan zijn om de lasten en baten te verdelen op basis van de 
3 financieringsstromen, te weten Inkomen, re-integratie en SW. Dit sluit aan bij de informatiebehoefte per 
gemeente. Deze indeling kan mogelijke barrières opwerpen voor de integrale aanpak van de klanten, zoals 
Laborijn deze voor ogen heeft. Het risico ontstaat dat gemeenten alleen gaan sturen op hun eigen budget. 
Wij adviseren u de indeling van de programma’s te heroverwegen zodanig dat aan de doelstelling van Laborijn, 
namelijk de integrale klantaanpak, wordt voldaan en gemeenten eenvoudig de gewenste informatie over de 
beschikbaar gestelde financiering en de daarbij behorende bestedingen kunnen herleiden. 
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3. Aandachtspunt Algemeen BestuurVan het Algemeen Bestuur hebben wij 2 aandachtspunten voor onze controle 
meegekregen. 

Proces Aandachtspunt Bevinding
Verstrekken van 
uitkeringen

Werken vanuit de 
bedoeling staat 
centraal. Wat heeft dit 
voor consequenties 
voor de 
rechtmatigheid?

Het principe van Laborijn is het volgen van de voorschriften in de Participatiewet. Er worden proceskeuzes 
gemaakt om het werken vanuit de bedoeling meer vorm te geven binnen de regels, onder meer ook de 
communicatie naar de klant toe. De basis is om het vertrouwen in de klant te vergroten, de klant heeft de 
verantwoordelijkheid voor de verstrekking van de juiste informatie. Indien sprake is van onjuiste informatie zal dit 
via andere informatiestromen naar voren komen, zoals bijvoorbeeld het inlichtingenbureau.

Indien aan de orde is dat deze wijze van werken vraagt om daarbij de regels volgens de Participatiewet te 
overschrijden, dan zal dit expliciet door de directie aan het bestuur worden voorgelegd. Daarbij zullen alle voor-
en nadelen worden toegelicht. Afhankelijk van het besluit van het bestuur zal worden gehandeld. 

Binnen de Participatiewet is een beperkte mogelijkheid tot vrije beleidskeuzes. Voorbeelden daarvan zijn:
- De maximaal toegestane hoogte van een storting; 
- De maximaal toegestane hoogte van vermogensbestanddelen (denk aan een auto); 
- De periode voor vrijstellen van de arbeidsverplichting;
- De verwachte tegenprestatie.

Zodra er binnen de wet- en regelgeving wordt gehandeld en gebruik wordt gemaakt van de ruimte die de regels 
geven, wordt er gehandeld binnen de regels van de rechtmatigheid. Pas als van deze regels wordt afgeweken is er 
sprake van onrechtmatigheid.

Om de grenzen hiervan op te zoeken is uw recht. Om te blijven handelen binnen de regels is uw plicht. 
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4. JaarrekeningOnze bevindingen over de jaarstukken

Financiële positie

Begrotings-
rechtmatigheid

Kwaliteit jaarstukken

Overige bevindingen
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Financiële positieDe jaarrekening geeft inzicht in de totstandkoming van het resultaat 2019 en de 
financiële positie van uw organisatie op 31 december 2019.

Saldo van baten en lasten
Het resultaat over 2019 bedraagt € 1.093.000 na 
verwerking van de mutaties in de 
bestemmingsreserves. Bij de jaarrekening zal het DB 
aan het AB een voorstel doen voor de bestemming van 
het positieve saldo.

Het resultaat is ontstaan door de hogere bijdrage van 
het Rijk voor de WSW. Deze hogere bijdrage is al in 
de 2e begrotingswijziging verwerkt. 

In 2019 is een incidentele bate van € 279.000 
gerealiseerd als gevolg van een vrijval van oude 
verplichtingen. Tegenover incidentele baten staan 
incidentele lasten van € 446.000, met name als gevolg 
van het vormen van de voorziening Mobiliteit. 

Bij het bepalen van het resultaat is rekening gehouden 
met een dotatie aan de nieuwe bestemmingsreserve 
organisatie ontwikkeling van € 2 miljoen en de dotatie 
aan de nieuwe bestemmingsreserve re-integratie 
(€ 141.000). Wij adviseren u de omvang van de 
werkelijke mutaties bij het vaststellen van de 
jaarstukken door het Algemeen Bestuur expliciet te 
laten bekrachtigen. 
De belangrijkste afwijkingen zijn per programma 
toegelicht. 

Eigen vermogen 
Eind 2018 is een nota Weerstandsvermogen vastgesteld 
met daarin de uitgangspunten voor het bepalen van 
het benodigde en beschikbare weerstandsvermogen. 

De risico’s zijn in het jaarverslag geactualiseerd. 
Het benodigde weerstandsvermogen – vastgesteld op 
basis van de risico’s - bedraagt € 2,4 miljoen. 
Het beschikbare weerstandsvermogen bedraagt € 2,7 
miljoen en is daarmee toereikend voor de risico’s. 
Wij adviseren u het effect op het benodigde en 
beschikbare weerstandsvermogen na uittreding van de 
gemeente Oude IJsselstreek in 2020 in beeld te 
brengen. 

Schuldpositie
De financiering van uw organisatie vindt met name 
plaats door ‘eigen’ middelen van de deelnemende 
gemeenten. Per 31.12.2019 is er € 5,3 miljoen uitgezet 
via het schatkistbankieren. Er zijn voldoende liquide 
middelen aanwezig in de organisatie. 

De balans van Laborijn laat een solvabiliteitsratio zien 
van 41%. De solvabiliteitsratio geeft aan of de 
organisatie haar schulden kan betalen. Het percentage 
van 41% is normaal voor een gemeenschappelijke 
regeling die eigen bedrijfsvoeringsrisico’s opvangt.
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Kwaliteit jaarstukken

Kwaliteit van de jaarstukken
De jaarstukken bestaan uit 3 onderdelen: De programma’s, de paragrafen 
en de jaarrekening.

Wij vinden de structuur van de jaarstukken duidelijk. Uw organisatie kent 
4 programma’s. Voor onze bevindingen hierover verwijzen wij naar het hoofdstuk 
‘aandachtspunten Algemeen Bestuur’. De kwaliteit van de toelichtingen is 
voldoende.

Jaarverslag en paragrafen
Het jaarverslag en de paragrafen voldoen aan de eisen van het 
Besluit Begroting en Verantwoording. Wij hebben geen tegenstrijdigheden 
vastgesteld tussen deze stukken en de jaarrekening 2019.

In de paragraaf Bedrijfsvoering is, conform het advies uit de managementletter, 
het beleid inzake de integriteit nader toegelicht. 

Naleving van de verslaggevingsregels
Wij hebben gecontroleerd of de bepalingen in het Besluit Begroting en 
Verantwoording zijn nageleefd. Hierin hebben wij geen (belangrijke) afwijkingen 
vastgesteld. 

De verplichte beleidsindicatoren zijn opgenomen bij de programma’s. 

Verloop van de controle
Het opstellen van de jaarrekening 2019 is zodanig gepland om aan het Dagelijks 
Bestuur de gecontroleerde jaarrekening begin april 2020 voor te kunnen leggen 
zodat het Algemeen Bestuur deze na de zienswijze van de raden van de 
deelnemende gemeenten, kunnen vaststellen in juli 2020. 

De controle over het jaar 2019 is 2 weken eerder ten opzichte van vorig jaar maar 
is desondanks soepel verlopen. De concept jaarstukken waren tijdig gereed en het 
jaarrekeningdossier bevatte voldoende onderbouwingen om de controle te kunnen 
uitvoeren. Er is een aantal correcties doorgevoerd. De afwikkeling is conform de 
planning geweest. 

Wij kijken terug op een prettige en transparante samenwerking gedurende dit 
proces.

Bij onze controle hebben wij de informatiewaarde, leesbaarheid en naleving wettelijke 
vereisten van de jaarstukken beoordeeld. 
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Begrotingsrechtmatigheid

Begrotingscriterium

U heeft besloten met 4 programma’s te werken. U heeft het Dagelijks 
Bestuur toestemming gegeven om binnen de bandbreedtes van de 
beleidsregels die u heeft samengesteld, te opereren. Het Dagelijks 
Bestuur legt verantwoording af over de besteding op de programma’s. 

Wij hebben gecontroleerd of de begrotingsregels door het Dagelijks 
Bestuur zijn nageleefd. 

Bevindingen:

Bij 2 programma’s zijn de lasten binnen de begroting gebleven en 
daarmee zijn deze lasten rechtmatig geweest. 

Bij 2 programma’s is de begroting overschreden. De oorzaak van de 
overschrijdingen is toegelicht in de jaarrekening. De hogere lasten 
worden gecompenseerd door hogere baten en zijn passend binnen het 
bestaand beleid.

Bij de controle van de rechtmatigheid gaan wij na of de lasten en baten en de 
balansmutaties juist, tijdig, volledig én met de geldende wet- en regelgeving zoals 
opgenomen in het normenkader in overeenstemming zijn geweest. Wij hebben de baten 
en lasten en de balansmutaties over 2019 gecontroleerd op rechtmatigheid. 

Programma 
(*€ 1.000)

Lasten
Begroting

Lasten
2019

Passend 
binnen 

begroting

Inkomen en 
maatschappelijke 
participatie

33.223 33.167 P

Ontwikkelen naar werk 9.250 9.549 O
Werkgeversdienstverlening 
en detachering 27.556 27.035 P

Algemene overhead 8.836 9.091 O

Totaal 78.865 78.842
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Overige bevindingen

1. Schattingen 

Het opstellen van de jaarrekening vereist dat de organisatie oordelen vormt en 
schattingen maakt, die van invloed zijn op de toepassing van de 
grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen 
en van de baten en lasten. De schattingen en de hiermee verbonden 
veronderstellingen zijn gebaseerd op ervaringen uit het verleden en verschillende 
andere factoren die, gegeven de omstandigheden, als redelijk worden beschouwd. 
De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. Een goed 
inzicht in de jaarrekening vraagt kennis van de gemaakte schattingen.

Voorziening milieukosten

Deze voorziening is bestemd voor het opruimen van een bodemvervuiling. 
In 2017 heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de werkelijke kosten van het 
opruimen van de bodemvervuiling. Uit dit onderzoek komt naar voren dat de 
kosten tussen € 200.000 en € 300.000 zullen bedragen, afhankelijk van de uit te 
voeren sanering.

Voorziening groot onderhoud 

De plannen inzake de toekomstige huisvesting van Laborijn zijn stilgelegd in 2019 
als gevolg van de uittreding van de gemeente Oude IJsselstreek. Bij het opstellen 
van de jaarrekening is de huidige situatie als uitgangspunt gehanteerd. De huidige 
staat van de huisvesting voldoet niet aan de daaraan te stellen eisen. 

De gevormde voorziening voor onderhoud is gebaseerd op het mogelijke 
onderhoud van het huidige pand tot en met 2021. Er is onvoldoende gereserveerd 
voor het eventueel uit te voeren onderhoud voor de lange termijn huisvesting. 

Voorziening mobiliteit 

De voorziening mobiliteit is gevormd voor kosten van medewerkers die niet meer 
werkzaam zijn bij Laborijn. De voorziening is gebaseerd op een schatting die 
onderbouwd is door het management en die wij passend vinden.

Voorziening oninbaarheid

Uw organisatie heeft per 31 december 2019 € 4,6 miljoen openstaande 
vorderingen. Dit betreffen vorderingen in het kader van de sociale zekerheid en 
de handelsvorderingen. 

De nominale waarde van de vorderingen sociale zekerheid bedraagt € 6,7 miljoen. 
Hier is een voorziening voor oninbaarheid in mindering gebracht van 
€ 3,8 miljoen. Deze voorziening is gebaseerd op de historische informatie over de 
gerealiseerde inning van de vorderingen van de deelnemende gemeenten. 

De nominale waarde van de handelsvorderingen bedraagt € 1,7 miljoen. Hierop is 
een voorziening voor oninbaarheid in mindering gebracht van € 15.000 op basis 
van een inschatting per vordering. 

De belangrijkste bevindingen inzake de getrouwheid hebben wij onder de kernpunten 
gerapporteerd. Hier informeren wij u over de overige bevindingen. 
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Overige bevindingen

2. Groenmakers

In 2019 zijn diverse vorderingen van de Groenmakers omgezet in een lening met 
een aflossingsschema. Ultimo 2019 bedraagt de lening € 437.000. In 2019 is 
voldaan aan het afgesproken aflossingsschema. 

Op basis van de afspraken zou de vordering inzake de goodwill (€ 84.000) in 2019 
worden betaald door de Groenmakers aan Laborijn. Door liquiditeitsproblemen is 
dit niet betaald. 

Er is geen voorziening oninbaarheid opgenomen voor beide vorderingen aan de 
Groenmakers omdat het de verwachting is dat zij deze vordering zullen voldoen. 
U loopt hierover risico. Het is van groot belang de tijdigheid van de 
aflossingen/betalingen van de Groenmakers op de voet te volgen in het komende 
jaar.

3. Vordering Oude IJsselstreek

Op basis van de gemeenschappelijke regeling zijn de in 2019 gemaakte kosten als 
gevolg van de uittreding Oude IJsselstreek terecht als vordering op de balans 
opgenomen. 

4. Schatkistbankieren

Wij hebben geconstateerd dat in 2019 het drempelbedrag voor het zelf aanhouden 
van liquide middelen (voor uw organisatie € 567.000) in het 1e kwartaal 2019 is 
overschreden. Dit is in de toelichting op de balans opgenomen. Vanaf april 2019 is 
er een overeenkomst met de BNG afgesloten voor automatische saldoregulatie. 

5. Prestatielevering rechtmatig

Wij hebben een steekproef uitgevoerd om de rechtmatigheid van de uitgaven te 
kunnen controleren. Alle door ons geselecteerde facturen zijn onderbouwd met 
documenten waaruit blijkt dat de prestaties aan uw organisatie zijn geleverd.

6. Europese aanbestedingen

Wij hebben alle aanbestedingen van leveranciers waaraan over de periode 
2016-2019 meer dan € 221.000 is geleverd onderzocht op het juist toepassen van 
de Europese aanbestedingsregels.

Onze controle-uitkomsten over 2019 geven aan dat de inkopen bij 2 leveranciers 
niet conform de Europese aanbestedingsregels zijn verricht. De totale inkopen in 
2019 bij deze leveranciers bedroegen € 498.000 en betreffen in 2019 
verantwoorde lasten. De betreffende leveranciers zijn bij de directie bekend. 

Wij hebben de directeur en het Dagelijks Bestuur geadviseerd voor deze 
leveringen contracten af te sluiten op basis van een Europese aanbesteding. 
Overigens is de grens voor Europees aanbesteden vanaf 2020 verlaagd naar 
€ 214.000.

De belangrijkste bevindingen inzake de getrouwheid hebben wij onder de kernpunten 
gerapporteerd. Hier informeren wij u over de overige bevindingen. 



Overige bevindingen

7. Afschrijvingstermijn

Bij de controle op de materiele vaste activa is geconstateerd dat de 
afschrijvingstermijn van een airco die in 2019 is aangeschaft niet juist was 
geregistreerd. De afschrijving start in 2020 en de onjuiste termijn heeft derhalve 
nog geen invloed op de cijfers van 2019. De organisatie heeft aangegeven deze 
fout in de subadministratie te hebben hersteld. 

De belangrijkste bevindingen inzake de getrouwheid hebben wij onder de kernpunten 
gerapporteerd. Hier informeren wij u over de overige bevindingen. 



5. Interne beheersing

Samenvatting managementletter 

Bij de interimcontrole hebben wij de algemene beheersing, de inrichting van de 
processen en de interne beheersingsmaatregelen beoordeeld. Naar aanleiding de 
interimcontrole hebben wij onze bevindingen en aanbevelingen in de 
managementletter d.d. 18 december 2019 gerapporteerd aan de directie en het 
Dagelijks Bestuur. 

De interne beheersing is in 2019 (door)ontwikkeld. In 2019 is namens het Bestuur 
een auditcommissie ingesteld. De stuurinformatie voor budgethouders is in 
ontwikkeling en er is een in controle framework opgesteld voor het proces van de 
jaarrekening. 

De organisatie heeft haar aandacht gericht op de verdere uitwerking van de 
bestuursopdracht, de uitkomsten van het onderzoek Berenschot en de uittreding 
van de gemeente Oude IJsselstreek. 

Richting de rechtmatigheidsverantwoording

Over het jaar 2021 ligt er de uitdaging dat het Dagelijks Bestuur in de jaarstukken 
een rechtmatigheidsverantwoording opstelt voor het Algemeen Bestuur. 
Het Dagelijks Bestuur geeft daarin aan dat zij heeft gehandeld binnen de wet- en 
regelgeving van de financiële rechtmatigheidsvereisten. Het oordeel van de 
accountant zal vanaf dat jaar alleen een getrouwheidsoordeel zijn, waarvan de 
rechtmatigheidsverantwoording een onderdeel is. 

De rechtmatigheidsverantwoording is onderdeel van de totale controle van de 
jaarstukken. Hoewel er nog onzekerheden zijn over de precieze invulling, vormt 
een goede interne controle de basis voor het kunnen verstrekken van de 
rechtmatigheidsverantwoording. 

Met de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording worden de 
verantwoordelijkheden rondom de rechtmatigheid passend belegd. Het Algemeen 
Bestuur stelt de kaders vast, het Dagelijks Bestuur voert uit en legt hierover 
verantwoording af aan het Algemeen Bestuur en de accountant controleert deze 
verantwoording op getrouwheid. 

De verantwoordingstolerantie voor deze verantwoording zal het Algemeen 
Bestuur bepalen en bedraagt maximaal 3%.

Status interne controle 

Voor de interne controle is een controleplan aanwezig waarin de jaarlijkse 
controles zijn opgenomen. De uitvoering vindt gedurende het jaar plaats. 
De bevindingen worden teruggekoppeld aan de directeur en het MT. In het 
komend jaar zal de terugkoppeling ook naar het Dagelijks Bestuur worden gedaan. 
Daarnaast zullen de aanbevelingen gemonitord worden. 

Wij adviseren u met het Dagelijks Bestuur afspraken te maken over de 
verantwoording en u op de hoogte te laten houden over de stand van zaken van 
de invoering en uitvoering van de interne controle. 

Als onderdeel van de controle van de jaarrekening hebben wij een interimcontrole
uitgevoerd. Over de bevindingen en aanbevelingen hebben wij in de managementletter 
gerapporteerd. 
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Interne beheersing

Risico’s interne beheersing

In de managementletter hebben wij per proces aangegeven welke risico’s niet 
(geheel) worden afgedekt door interne beheersingsmaatregelen. Om voldoende 
controlezekerheid te verkrijgen dat de jaarrekening als gevolg van het ontbreken 
van deze (voldoende) maatregelen afwijkingen bevat, hebben wij aanvullende 
gegevenswerkzaamheden moeten verrichten om dit risico te verlagen. 

Hieronder geven wij kort weer welke van deze werkzaamheden zijn uitgevoerd:

• Naleving Europese aanbestedingsregels

Wij hebben op basis van de inkopen over de periode 2016-2019 de omvang van de 
diensten per leverancier beoordeeld. Hieruit blijkt dat bij de inkopen van 
2 leveringen niet de juiste procedure is gevolgd. 

• Verouderde contracten intern werk en beschut werk

Wij hebben op basis van de aanwezige documentatie de omzet gecontroleerd met 
name de afgrenzing. Hieruit zijn geen bijzonderheden naar voren gekomen. 

• Volledigheid verplichtingen 

Wij hebben op basis van de inkoopfacturen 2020 en van de betalingen 2020 
vastgesteld dat de verplichtingen 2019 volledig zijn opgenomen. 

Participatiewet

• Formele rechtmatigheid

Bij de detailcontroles van de Participatiewet hebben wij een aantal 
aandachtspunten geconstateerd in het kader van de formele rechtmatigheid:
- Tijdigheid beschikking: de schriftelijke vastleggingen van hersteltermijn;
- Arbeidsverplichting: schriftelijke ontheffing;
- Volledigheid dossiers: ondertekende beschikkingen en ID-bewijzen.

• Materiele rechtmatigheid

In de detailcontrole is geconstateerd dat er sprake was van onjuiste toepassing 
van de norm. Op basis van deze constatering is intern een nader onderzoek 
uitgevoerd naar alle handmatig aan te passen normen. Hieruit bleek dat er bij 22 
personen geen normaanpassing heeft plaats gevonden. Deels is dit gecorrigeerd in 
2019 en deels wordt dit gecorrigeerd in 2020. De resterende fout voor 2019 
bedraagt € 274. Het overgrote deel van de normen wordt 2x per jaar automatisch 
aangepast (januari en juli). Slechts voor een beperkte groep dienen de 
normbedragen handmatig te worden aangepast.

Wij adviseren u in 2020 integraal interne controle uit te voeren op de handmatig 
aan te passen normen. 

Opvolging bevindingen interimcontrole
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6. Sisa
Wij hebben als onderdeel van onze controle de SiSa bijlagen gecontroleerd. De controle is 
uitgevoerd zoals is opgenomen in de Nota Verwachtingen Accountantscontrole SiSa 2019 
d.d. 10 januari 2020. 

In de onderstaande (voorgeschreven) tabel rapporteren we onze bevindingen.
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Nr. Specifieke uitkering of overig Fout of onzekerheid Financiële 
omvang in euro's

Toelichting 
fout/onzekerheid

G2B Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 
Participatiewet_openbaar lichaam 2019 Geen n.v.t. n.v.t.

G3B Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief 
levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_deel openbaar 
lichaam 2019

Geen n.v.t. n.v.t.

Deze tabel dient u samen met de overige verplicht voorgeschreven 
verantwoordingsdocumenten voor 15 juli 2020 bij het CBS aan te leveren. 

Strekking controleverklaring rechtmatigheid Goedkeurend

Strekking controleverklaring getrouwheid Goedkeurend



7. Onze verantwoordelijkheid

Onze opdracht

De jaarrekening 2019 is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het Dagelijks 
Bestuur. In overeenstemming met uw opdracht hebben wij de jaarrekening 
gecontroleerd. 

Wij hebben onze controle uitgevoerd op basis van onze controlestandaarden voor 
de accountantscontrole. Daarnaast hebben wij het besluit accountantscontrole 
decentrale overheden (het BADO), de door u vastgestelde controleverordening (ex 
artikel 413 van de gemeentewet), het door u vastgestelde controleprotocol én het 
door u vastgestelde normenkader als basis voor de controle gebruikt.

De door ons voor de controle gehanteerde goedkeuringstolerantie voor fouten 
bedraagt € 788.000 (1% van de lasten) en voor onzekerheden € 2.364.000 (3% van 
de lasten). Voor SiSa en voor de Wet Normering Topinkomens hebben wij de 
voorgeschreven lagere goedkeuringstoleranties gehanteerd.

Onze onafhankelijkheid

Voor de uitvoering van onze controle is het belangrijk, dat wij onafhankelijk zijn. 
De voor uw organisatie in 2019 door ons verrichte diensten passen binnen de 
regels van onafhankelijkheid. Onze teamleden zijn onafhankelijk van uw 
organisatie. Er zijn geen andere zaken, die in strijd zijn met de 
onafhankelijkheidsregels.

Fraude

De accountant is verplicht om alle ontdekte fraudegevallen te rapporteren aan 
het Dagelijks Bestuur. Wij merken op, dat onze controle niet specifiek is ingericht 
op het ontdekken van fraude. De primaire verantwoordelijkheid voor het 
voorkomen en ontdekken van fraude berust bij het Dagelijks Bestuur. 
De accountant is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de preventie van 
fraude. De accountant is wel verantwoordelijk voor het betrekken van 
frauderisico’s in de planning en uitvoering van zijn controleopdracht.

Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar de opdrachtbevestiging. 

Er zijn tijdens de door ons uitgevoerde reguliere controlewerkzaamheden geen 
materiële onjuistheden als gevolg van fraude ontdekt, noch hebben wij 
aanwijzingen verkregen dat er sprake is geweest van fraude.

Inzicht urenbesteding

Vanuit het programma ‘In het publiek belang’ van de NBA dienen wij de bestede 
uren van onze controlewerkzaamheden aan u te rapporteren. Voor uw inzicht 
verstrekken wij onderstaand een opgave van de tijdsbesteding (inclusief een 
schatting van nog te besteden uren voor de afronding van de 
jaarrekeningcontrole).

Wij hebben onze controle overeenkomstig de opdracht uitgevoerd en in overeenstemming 
met de geldende wet- en regelgeving. 
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Uren

Tekenend accountant 20

Overige teamleden 600



8. Afsluiting

Publicatie jaarrekening

Wij adviseren om de jaarrekening, na vaststelling door het Algemeen 
Bestuur, op de website van uw gemeenschappelijke regeling, te publiceren 
samen met de controleverklaring van de accountant. Hierdoor is het voor de 
gebruikers duidelijk dat dit de definitieve versie van de jaarrekening is en 
wat het oordeel van de accountant bij deze jaarrekening is. 

Afsluiting

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn en zijn graag bereid 
nadere informatie te verstrekken.

Met vriendelijke groet,

Stolwijk Kelderman
{{esl:Signer1:capture:size(200,65)}} 

w.g. dhr. R.H. Gosselink-Wolbrink RA

Dank u voor de samenwerking



Samenwerkende specialisten

Binnen Stolwijk Kennisnetwerk bundelen wij een aantal kennisgebieden
op financieel, bedrijfskundig, economisch en personeelsniveau. Vanuit
deze verschillende disciplines hebben wij een 360 graden overview, zodat
wij u beter en vollediger kunnen adviseren. Deze aanpak, waarbij
specialisten en generalisten nauw samenwerken, leidt ertoe dat wij een
belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het duurzame succes van uw
organisatie. Hoe wij dat doen? Dat leest u in het transparantieverslag op
onze website.

Uw succes > www.stolwijkkennisnetwerk.nl

Toegevoegde waarde
die bijdraagt aan uw duurzame succes

http://www.stolwijkkennisnetwerk.nl/

