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Geachte leden van de gemeenteraad, 

A. Inleiding 
Namens het Bureau Integriteitszorg de Achterhoek nemen wij de vrijheid aan u ongevraagd advies 
uit te brengen over de door u gepubliceerde concept-jaarstukken 2012. 
Deze brief moet u plaatsen tegen de achtergrond dat ons bureau uw gemeente ongevraagd adviezen 
verstrekt ten einde uw integriteitsbeleid verder te ontwikkelen. Dat doen wij overigens voor alle 10 
Achterhoekse gemeenten vanuit een stimulerende en ondersteunende rol. De toetsingskaders voor 
de jaarrekening vindt u in het model duurzaam integraal integriteitspian dat, als onderdeel van de 
toolbox, aan u gratis ter beschikking is gesteld in 2011. 

B. Algemene opmerkingen 
In algemene zin valt op dat uw jaarrekening 2012 in kwalitatief opzicht sterk verbeterd is in verge
lijking met de jaarrekening 2011. We zijn blij dat zowel op het onderdeel rechtmatigheid als het 
onderdeel getrouwheid een goedkeurende verklaring door de accountant is afgegeven. 

C. Evaluatie gevoerde integriteitsbeleid 
Met ingang van het verslagjaar 2012 voldoet u aan de eis van verslaglegging van het gevoerde 
integriteitsbeleid. Dat komt de transparantie en de onkreukbaarheid van uw gemeente, en daarmee 
van uw imago, ten goede. Wij constateren dat u het gevoerde beleid beschrijft en dat die 
beschrijving meer dan voldoende duidelijk maakt dat uw gemeente niet alleen in woord, maar ook in 
daad een integere gemeente wilt zijn en die ook is. Wij geven - in lijn met onze handleiding die dit 
jaar is verschenen - ter overweging om bij de volgende evaluatie ook een beperkt aantal kengetallen 
op te nemen, dat een ondersteuning kan zijn van de tekst en daarmee van uw gevoerde beleid. 
We verwijzen daarbij naar de evaluatie van het gevoerde integriteitsbeleid in het jaarverslag van de 
gemeente Aalten. 

D. Grote verschillen tussen geraamde en gerealiseerde budgetten 
Er is weliswaar geen groot verschil tussen het geraamde batig saldo en het daadwerkelijk batig saldo, 
maar er zijn nog al wat verschillen te ontdekken in de over- en onderschrijdingen. In de stukken 
wordt daar uitvoerig een verklaring voor gegeven. We vragen ons echter af of bij de laatste tussen
rapportage in 2012 redelijkerwijs geen beter inzicht in de ontwikkelingen van diverse budgetten 
mogelijk was. 



Wij gaan er van uit dat de gemeenteraad op onderdelen voldoende is geïnformeerd in het kader van 
de actieve informatieplicht maar dat de impact daarvan op het exploitatiebeeld bij de laatste 
tussenrapportage niet volledig in de ramingen is verwerkt. 
Op het onderdeel AO/IC zou wellicht een verbeterslag kunnen worden gemaakt; de prognose in de 
laatste tussenrapportage was wellicht voor verbetering vatbaar. Wij geven het college het voordeel 
van de twijfel omdat 2012 een transitiejaar is geweest met betrekking tot de structuur van de 
organisatie en een verbetering van de budgetbewaking is doorgevoerd. Voor dit jaar hanteren we 
daarom de kleurcode groen in de verwachting dat aan een verbetering van het voorspellend 
vermogen in de tussenrapportages wordt gewerkt. 

E. Paragraaf bedrijfsvoering 
Wij geven u in overweging de paragraaf bedrijfsvoering uit te breiden met een passage over de 
interne controle, de administratieve organisatie en de uitkomsten van de audits op het gebied van 
rechtmatigheidscontroles. Daarmee wordt een nagenoeg sluitende transparantie bereikt en wordt 
ook ingegaan op de verklaringen die door de accountant zijn opgesteld. 

Tot slot. 
Het is aan u of u deze adviezen wilt opvolgen bij het vaststellen van de jaarstukken 2012. Wij zullen 
via een verkeerslichtenmethode beknopt op de website www.integereachterhoek.nl alle facetten uit 
de jaarrekening, die deel uitmaken van een duurzaam integraal integriteitbeleid, in één oogopslag 
publiceren. Hieronder uw voorlopige score. 
Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wij stellen u in de gelegenheid op deze kleurenscore te reageren, 
binnen het licht van de gemaakte opmerkingen. Wij zullen de collectieve resultaten op 16 juli 2013 
presenteren op onze website, overeenkomstig onderstaande methodiek. Vanaf dat moment zullen 
wij ook een integriteitsbarometer over uw gemeente publiceren, die dit jaar nog één keer zal worden 
geactualiseerd aan de hand van de programmabegroting 2014. 

Toetsingscriterium Kleurcode 

Verslag Integriteitsbeleid in jaarverslag 

Rechtmatigheid 

Aanbestedingsbeleid 

Administratieve organisatie en interne controle 

Actieve informatieplicht 

Volledige openheid bij analyse jaarrekening 

Jaarverslag conform voorschriften 

Wij vertrouwen erop u met het vorenstaande van dienst te zijn geweest en zien uw reactie met 
belangstelling tegemoet. 

/ Hoogachtend, 

R.Ri Annema 
Directeur Bureau Integriteitszorg de Achterhoek 


