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Geachte heer van Dijk,
Op grond van artikel 41 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere
werkzaamheden van de raad van de gemeente Stichtse Vecht, zijn door u schriqelijke vragen
gesteld over Accountantsverslag Programmarekening 2015.
Voor de overzichtelijkheid worden de door u gestelde vragen herhaald.
Vraag 1
In het accountantsverslag geeft de accountant de volgende 5 aandachtspunten mee voor 2016:
. Dooron|ikkeling interne beheersing in het Sociaal Domein
. Formaliseren beheer lT-systemen (met name Iogische toegangsbeveiliging)
* Preventieve maatregelen aanbestedingen
* Meer risicogerichte verbijzonderde interne controles (inzake decentralisaties)
* Versterken zelfcontrolerend vermogen jaarrekeningproces.
Door de accountant zijn bovengenoemde 5 aandachtspunten meegegeven voor 2016. Kan het
College:
a. Haar reactie geven op de aandachtspunten die zijn meegeven door de accountant?
Antwoord 1
In bijgaand overzicht (bijlage 1 . Top 5 Aandachtspunten voor 2016 - accountantsverslag 2015) treft
te per aandachtspunt onze reactie op de door de accountant in het accountantsverslag genoemde 5
aandachtspunten.
Vraag 2
b. Aangeven op welke wijze zij aan de slag gaat met de aandachtspunten/ aanbevelingen van de
accountant?
Antwoord 2
Zie het bij antwoord 1
behorende overzicht (bijlage 1).
Vraag 3
c. Twee keer per jaar de raad informeren over de stand van zaken opvolging aandachtspunten/
aanbevelingen van de accountant?
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Antwoord 3
Wij adviseren de voortgang in de opvolging van de aandachtspunten/aanbevelingen van de
accountant twee keer perjaar te bespreken in de auditcommissie in aanwezigheid van de
accountant.
Vraag 4
Uit onderzoek dat is gedaan in het kader van de jaarrekening 2015 blijken 15 aanbestedingen voor
een bedrag van 0,5 miljoen euro onrechtmatig en 1,5 miljoen euro onzeker.
a. Kan het College een overzicht verstrekken van deze aanbestedingen (en bijbeior'qndè -
bedragen)? :- . : '
Antwoord 4
Deze informatie is door ons voor interne sturing gegenereerd en aan de accountant ter beschikking
gesteld. Er word gericht op verbetering gestuurd. Mede gelet op de positie van de gecontracteerden
behandelen wij deze informatje vedrouwelijk.
Vraag 5
b. Kan het College aangeven waarom in deze gevallen de (interne) aanbestedingsregels niet
(volledig cq. aantoonbaar) zijn gevolgd?
Antwoord 5
Zie antwoord 4.
Vraag 6
c. Hoe gaat het College waarborgen dat in de toekomst wel wordt voldaan aan het vastgestelde
inkoop- en aanbestedingsbeleid? Welke maatregelen neemt u?
Antwoord 6
Zie antwoord 4.
Vraag 7
De accountant geeft aan dat het zelfcontrolerend vermogen van de gemeente Stichtse Vecàt ten
aanzien van de jaarrekening verbeterd kan worden. Gedurende het jaarrekeningproces waren van
de zijde van de accountant extra inspanningen noodzakelijk om de juiste, volledige en kwalitatief
goede informatie alsnog boven water te krijgen. Wat zijn de extra kosten die de accountant voor
deze aanvullende inzet in rekening heeft gebracht / in rekening zal brengen?
Antwoord 7
De accountant heeft hierbij in het verslag opgenomen dat dit kan worden toegeschreven aan
bijzondere omstandigheden namelijk het impfementatietraject voor het Sociaaf domein en de interne
verhuizing. Hieraan hebben wij niets toe te voegen.
Wij dragen er zorg voor dat de dossiers voor 2016 tijdig op orde zijn.
De extra kosten voor de aanvullende inzet van de accountant zijn op dit moment nog niet bekend.
Vraag 8
De accountant geeft aan: 'De Iasten van reeds gepensioneerde wethouders zijn momenteel
opgenomen in de exploitatie. Wij merken echter op dat indien de Iasten van de pensioenen van deze
wethouders eveneens dienen te worden opgenomen in de voociening ultimo 2017 een mogelijk
tekod bestaat van 1,2 miljoen euro.'' Kunt u deze constatering nader toelichten? Hoe denkt u dit
mogelijk tekort op te vangen?
Antwoord 8
De accountant wijst ons op toekomstige wetgeving en mogelijke risico's die daarmee kunnen
samenhangen. Te zijner tijd zullen wij hier naar bevind van zaken op handelen.
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Hoogacitend,
tig het door burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht genomen besluit,
Oveœenkoms
Afdelingsmanager Interne Dienstverlening
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Bijlage 1 Top 5 Aandachtspunten voor 2016 - Accountantsve|lag 2015
Nr. TOP SAANDACHTSPUNTEN VOOR 201 6 Reactie op aanbevelingen
A1 Dooron|ikkeling Sociaal Domein !
Aanbeveling: De Gemeente Stichtse Vecht Ioopt Gemeenten zijn met ingang van 1 januari 2015
naar onze inschaûing in Iijn met het Iandelijk beeld geconfronteerd met drie grote wijzigingen in het
met de transitie en transformatie van het Sociaal sociaal domein:
Domein. Tevens zijn wij van mening dat het voor - de transitie van de Jeugdzorg,
2016 nog noodzakelijk is om op het gebied van - de begeleiding uit de AWBZ naar de Wmo,
management-informatie, beschrijving van de - de invoering van de Padicipatiewet.
administratieve organisatie en interne controle een De voorbereidingtijd voor deze transities was relatief
aantal ve|olgstappen te zetten. beperkt. De accountant constateed dat de
implementatie naar behoren is verlopen, maar dat
verbeteringen noodzakelijk zijn. Deze verbeteringen
pakken wij projectmatig op met het herijken en nader
uitwerken van het dienstverleningsmodel Sociaal
domein.
A2 Formaliseren IT behee|maatregelen
Aanbeveling: Wij hebben geconstateerd dat de Bij het vormgeven van het veiligheidsbeleid volgt de
zogenaamde Iogische toegangsbeveiliging (o.a. het gemeente Stichtse Vecht de eisen die gelden vanuit
beheer van autorisaties in het systeem) de BIG (Baseline lnformatiebeveiliging Nederlandse
onvoldoende was. Door aanvullende Gemeenten). Dit is een rijksnorm. Op basis van deze
gegevensgerichte controles bij de norm zijn activiteitenplannen per team opgesteld.
jaarrekeningcontrole hebben wij dit achteraf De aanbevelingen van de accountant hebben met
onde|angen. maar een gemeente met de omvang name betrekking op het wach|oordenbeleid rondom
van de Gemeente Stichtse Vecht moet dit aspect HIS@AII, KeyzFinance, PIMS en GWS4AII. Voor
van interne beheersing naar onze mening op orde deze applicaties vindt het beheer (en de
hebben. Wij adviseren daar komend jaar prioriteit wach|oord-policies) plaats door de
aan te geven. applicatiebeheerders binnen de teams. Het
verbeteren van het beheer van
gebruikerswach|oorden maakt onderdeel uit van
het jaarplan 2016 van ICT. De uitvoering daarvan,
inclusief een jaarlijkse evaluatie, is belegd bij de
applicatiebeheerders in overleg met de security
officer (CISO).
A3 Prekentiève m|atrègelèn aanbestedingen
Aanbeveling: In onze managementletter hebben Voor het proces inkoop en aanbesteding geldt dat dit
wij geconstateerd dat evenals voorgaande jaren proces een aandachtspunt blijft. Belangrijke
nog geen preventieve en sluitende controle op de tekodkomingen zijn:
aanbestedingen plaatsvindt. Dit heeft geleid tot een 1 . Het ontbreken van een ondedekend
rechtmatigheidsfout van f 0,5 miljoen en een a|ijkingsbesluit.
onzekerheid van f 1,5 miljoen inzake de naleving 2. Het ontbreken van een vastgelegde
van het eigen inkoopbeleid. Wij adviseren in 2016 inkoopstrategie.
preventieve beheersmaatregelen te treffen (met 3. De digitale verwerking en archivering van
behulp van een verplichtingenadministratie en documenten is nog niet op een zodanig peil dat het
contractregistratie). plaats- en tijds- ona|ankelijk werken toegepast kan
worden. Daarnaast worden niet alle vereiste
documenten aangetro|en in de dossiers, waardoor
de dossie|orming niet van voldoende niveau is.
Wij verwachten in de tweede helft 2016 met een
nieuw ontworpen verplichtingenadministratie te
starten.
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Nr. TOP s AANDACHYSPUNTEN voöR 201 6 * kbacilè bé aanbevelinjen à â-
A4 Risicogestuurde verbijzonderde interne
controles
Aanbeveling: In onze managementletter hebben Vanwege de on|ikkelingen in de samenwerking in
wij geadviseerd de verbijzonderde interne controles S|-verband is Stichtse Vecht recentelijk gestart
(specifiek het Sociaal Domein) meer in te richten op om het door de raad vastgestelde
basis van een risicoanalyse, on|ikkelingen, dienstverleningsmodel te herijken en vervolgens te
processen en geldstromen. Eveneens adviseren wij implementeren. De implemtatie van het
op managementniveau gedurende het jaar (beter) . dienstverleningsmodel betekent een aanzienlijke
inzicht te hebben in de AO/IC- beschrijvingen en de veranderopgave voor de gehele organisatie van het
uitkomsten van de Vlc-rappodages. sociaal domein. We realiseren de veranderingen in
haalbare korte termijndoelen. De implementatie van
het dienstverleningsmodel voorziet in het inrichten
van de werkprocessen, een bijpassende organisatie
en een eenduidige/ samenhangende sturing. Op
grond hiervan actualiseren we de Administrratieve
organisatie en beheersmaatregelen voor het Sociaal
domein, inclusief de verbijzondere controles. Zoals
de accountant aanbeveelt richten wij deze controles
in op basis van risicoanalyses, kritische processen
en geldstromen. De resultaten hiervan zijn in de Ioop
van 2016, begin 2017 zichtbaar. Tot die tijd nemen
wij incidentele maatregelen.
A5 g Versterken' zelfcontrole|nd. vermogen
Aanbeveling: Wij adviseren het college het Voor de jaarstukken 2015 was de voorbereiding niet
zelfcontrolerend vermogen rondom de op het niveau zoals we gewend waren. Voor 2016
totstandkoming van de jaarrekening te versterken. zullen de ûoorbereidingen adequaat zijn ingericht.
Daardoor is de informatie en documentatie Wij zorgen dat hiervoor voldoende capaciteit wordt
benodigd voor onze jaarrekeningcontrole tijdig en in vrijgespeeld.
adequate vorm (uist, volledig en kwalitatief
voldoende) voorhanden.
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