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Reeds afgedane actiepunten accountant             BIJLAGE 2 
(C = controle rekening; IC = interim-controle)   
Datum: 25 mei 2011 (B&W - 31 mei 2011)               

             
Nr. Omschrijving fout/ verbe-

terpunt/ advies 
Omschrijving van te 
nemen actie cq advies 
accountant 

Proces /Afd. Wanneer Stand van zaken  
Reactie/ actuele situatie over wijze van afwikkeling 

 
1 

 
C 2005 5.4 Het opstellen 
van een frauderisicoanaly-
se (blz. 16). 
 
 
 
 
 
 
IC 2007 3.1.De gemeente 
Ridderkerk beschikt op dit 
moment nog niet over een 
frauderisicoanalyse met 
betrekking tot de gehele 
organisatie. Advies is om 
deze in 2008 op te stellen. 
 

 
Een projectplan opstellen 
en uitvoeren voor het 
komen tot een fraudepre-
ventiebeleid. Daarin aan-
dacht schenken aan een 
frauderisicoanalyse. 
 
 
 
 
Bespreken noodzaak tot 
maken van een frauderi-
sicoanalyse voor de ge-
hele organisatie 

 
Sturing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sturing 

 
maart 
2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
maart 
2011 

 
Stand van zaken: 
In het controleplan 2011 is voor de van toepassing zijnde 
processen een frauderisicoanalyse opgenomen, waar-
mee dit punt is afgedaan. 
 
 
 
 
 
 
Stand van zaken: 
In het controleplan 2011 is voor de van toepassing zijnde 
processen een frauderisicoanalyse opgenomen, waar-
mee dit punt is afgedaan. 
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Nr. Omschrijving fout/ verbe-
terpunt/ advies 

Omschrijving van te 
nemen actie cq advies 
accountant 

Proces /Afd. Wanneer Stand van zaken  
Reactie/ actuele situatie over wijze van afwikkeling 

 
2 

 
C 2009 2.3 
Van Riebeekstraat: afzetri-
sico en nog geen vastge-
stelde grondexploitatie 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Geactualiseerde exploita-
tiecalculatie laten vast-
stellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beheer 

 
3e kwar-
taal 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
maart 
2011 

 
Van Riebeekstraat: Derde kwartaal 2010 ter vaststelling 
aanbieden. Het exploitatieresultaat zal in ieder geval 
positief zijn. De verwachting is dat er op korte termijn 
overeenstemming wordt bereikt met de ontwikkelaar over 
de verkoop van de grond voor de eerste fase van dit 
plan. De ontwikkelaar heeft de bouwleges voor deze fase 
al voldaan en zal dus op korte termijn willen starten met 
de bouw. 
 
Stand van zaken: 
De grond voor de eerste fase is verkocht. Tevens is de 
eerste paal voor de bouw van de eerste fase geslagen. 
De verkoop van de woningen door de ontwikkelaar ver-
loopt voorspoedig. De grondexploitatie is in maart 2011 
ter vaststelling aan de raad aangeboden. De exploitatie-
calculatie sluit met een positief saldo van afgerond € 6 
ton. Het voorstel is daarmee afgedaan. 
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Nr. Omschrijving fout/ verbe-
terpunt/ advies 

Omschrijving van te 
nemen actie cq advies 
accountant 

Proces /Afd. Wanneer Stand van zaken  
Reactie/ actuele situatie over wijze van afwikkeling 

3 IC 2009 2.3  
Cornelisland: nog vast te 
stellen grondexploitatie 
wordt betrokken in de con-
trole van de jaarrekening 
 
 
 
 
 
 
C 2009 2.2 / 3.1.4 
Van het project Cornelis-
land is nog geen door de 
raad vastgestelde exploita-
tieopzet aanwezig. 
 
 
IC 2010 2.2.3.2  
Niet tijdig actualiseren van 
exploitatieberekeningen 
van de grondexploitaties 
(risico bestaat dat niet tijdig 
kan worden ingespeeld op 
negatieve ontwikkelingen) 
 
 
 
 
 
 
 
Geen uniforme uitgangs-
punten (parameters) bin-
nen intern opgestelde ex-
ploitatieberekeningen (af-
wijkende rentepercenta-
ges) 
 

 
Geactualiseerde exploita-
tiecalculatie laten vast-
stellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jaarlijks door de raad 
vaststellen van geactuali-
seerde exploitatieopzet-
ten voor alle grondexploi-
taties 
 
 Strikter toezien op 

het tijdig actualiseren 
(per 31-12-2010) van 
de exploitatiebereke-
ningen en door de 
raad laten vaststellen 
(bv Het Zand is van 
1-1-2008);  

 Een grondexploita-
tieberekening voor 
Cornelisland door de 
raad te laten vast-
stellen.  

 
Het aanbrengen van uni-
forme calculatie-
uitgangspunten binnen 
de exploitatieberekenin-
gen. 
 
 

Beheer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beheer 
 
 
 
 
 
Beheer  
(Stedelijk 
Beleid) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beheer 
 
 
 

3e kwar-
taal 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24-febr.-
2011 
 
 
 
 
Continu 
(voor de 
jaarreke-
ningcon-
trole) 
 
 
 
24-febr.-
2011 
 
 
 
 
2011 
 
 

Cornelisland: op basis van calculaties kan er van uit wor-
den gegaan dat Cornelisland per saldo een positief resul-
taat zal geven. De vraag naar bedrijfsterrein is erg groot 
(er is een flinke actuele lijst met gegadigden). Na afron-
ding van de onteigeningsprocedure (april\mei 2010) zal 
de exploitatieopzet voor Cornelisland aan de raad ter 
vaststelling worden aangeboden en zal zo snel mogelijk 
worden gestart met de gronduitgifte. De noodzakelijke 
voorbereidingen zijn hiervoor al getroffen. 
 
 
Stand van zaken: 
Grondexploitatie is vastgesteld door het college van B&W 
en is op 24 februari 2011 ter vaststelling aangeboden 
aan de gemeenteraad. De exploitatie laat een positief 
eindresultaat zien van afgerond € 2,8 mln. Dit punt is 
daarmee afgedaan. 
 
Stand van zaken: 
Actualiseren van grondexploitaties vindt plaats zodra dit 
zinvol wordt geacht. De risico’s zijn goed in beeld. Dit 
punt is daarmee afgedaan. 
 
 
 
 
 
Stand van zaken: 
Cornelisland/ zie hierboven: is op 24 februari 2011 ter 
vaststelling aangeboden aan de raad en is daarmee af-
gedaan. 
 
 
Stand van zaken: 
Aan het uniformeren van parameters is in 2011 gewerkt. 
De exploitaties in Ridderkerk zijn niet van een zodanige 
financiële omvang of dermate langlopend dat door wijzi-
gingen in de parameters grote verschillen ontstaan in de 
resultaten van de grondexploitaties. Daarmee is dit punt 
afgedaan.  
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Nr. Omschrijving fout/ verbe-
terpunt/ advies 

Omschrijving van te 
nemen actie cq advies 
accountant 

Proces /Afd. Wanneer Stand van zaken  
Reactie/ actuele situatie over wijze van afwikkeling 

4 IC 2010 2.2.3.2  
Er ontbreekt interne contro-
le rechtmatigheid op de 
grondexploitatie (niet in 
controleplan opgenomen 
ter-wijl dit juist een risicovol 
proces is). 
 
 

 
Het implementeren van 
interne controle rechtma-
tigheid op de grondex-
ploitatie. 
 
 
 
 

 
Sturing 
(Advisering) 
 
 
 

 
maart 
2011  
 

Stand van zaken: 
In het controleplan 2011 is op interne controle rechtma-
tigheid op grondexploitaties ingegaan. Dit punt is daar-
mee afgedaan. 
 
 

5 IC 2010 2.2.3.2 (vervolg) 
Bekijken van de waarde-
ring voor de “niet in exploi-
tatie genomen gronden” en 
verwachte verliezen met 
een voorziening af te dek-
ken. 
 

De boekwaarden van 
“niet in exploitatie geno-
men gronden” afstemmen 
met de huidige boek-
waarde (incl. verscherpte 
uitvoering interne contro-
le op de juist heid van 
gehanteerde parameters) 
en zonodig een voorzie-
ning treffen. 
Deloitte wil de analyse 
van herzieningen en de 
bijgestelde exploitatiebe-
rekeningen toetsen bij de 
jaarrekening. 
In overleg met de ge-
meente wil Deloitte te-
vens nagaan of de meest 
risicovolle exploitaties al 
voor de controle van de 
jaarrekening kunnen wor-
den getoetst.  

Beheer en 
Uitvoering 
(Sturing/ 
Stedelijk 
Beleid) 
 

febr. 2011 
(voor de 
jaarreke-
ningcon-
trole) 
 

Stand van zaken: 
Nu Cornelisland in exploitatie is genomen en de grond-
exploitatie Ridderkerklijn is afgesloten hebben de “niet in 
exploitatie genomen gronden” een zeer geringe boek-
waarde. Verliezen worden niet verwacht en het treffen 
van voorzieningen is dus ook niet aan de orde. Daarmee 
is dit punt afgedaan. 
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Nr. Omschrijving fout/ verbe-
terpunt/ advies 

Omschrijving van te 
nemen actie cq advies 
accountant 

Proces /Afd. Wanneer Stand van zaken  
Reactie/ actuele situatie over wijze van afwikkeling 

6 IC 2009 2.5 Achterstand 
afwikkeling nog open-
staande acties WMO over 
de jaren 2007 en 2008 
 
 
 
C 2009 4.5  
In 2009 is door een 
zorgaanbieder alsnog een 
declaratie 2007 ingediend 
van € 234.000,--. Er is een 
voorziening van 
€ 140.000,--. Het verschil 
van € 94.000,-- is een on-
zekerheid 

Afwikkelen declaraties 
van 2007 en 2008. 
Achterstand interne fac-
tuurcontrole wegwerken 
en de afwikkeling van 
geconstateerde afwijkin-
gen inzichtelijk vastleg-
gen. 
 
Juistheid van de nage-
komen declaratie 2007 
vaststellen en de afloop 
verwerken in 2010. 

De Wijzer-
plaats 

t/m juni 
2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
februari/ 
maart 
2011 
 

Met Opmaat is afgesproken om een steekproef van 15 
dossiers uit te voeren over 2007 en 2008. Opmaat zal 
indicaties moeten overleggen van de cliënten waarover 
nog geld wordt geclaimd. Deze dossiers vertegenwoordi-
gen een bedrag in euro’s. De gevonden fouten worden 
naar rato vertaald over de gehele massa. Dus als 15 
dossiers bij elkaar 20.000 kosten en de gevonden fout is 
1.000 dan is op de gehele massa 1/20 fout.  
De voorgestelde werkwijze heeft de instemming van de 
accountant. 
 
Stand van zaken: 
Declaratie 2008 is afgerond. Deze wordt betaald uit de 
voorziening van € 140.000,--. Voor het jaar 2007 wordt 
een uitgebreidere steekproef in overleg met de accoun-
tant uitgevoerd, waarmee dit punt is afgedaan.  
 
(Accountant is akkoord met de aanpak van de interne factuur-
controle over 2010 (status uitgevoerd volgens Follow-up-bijlage 
1 van de ML 2010 d.d. 21-1-2011) 
 

7 IC 2008 4.6 Ontbreken 
verbandscontroles volle-
digheid opbrengsten. 

Actualiseren contracten-
register verhuur gemeen-
telijke gebouwen. 
 

Onderhoud 
 
 
 
 
 
 

3e kw. 
2010 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hiermee wordt dus de afstemming gemaakt tussen ge-
boekte huuropbrengsten versus de vastgoedregistratie 
(volledigheid opbrengsten waarborgen). Er is een aanzet 
voor een contractenregister verhuur gemaakt. In het 3e 
kwartaal van 2010 zal dit vervolmaakt worden. 
 
Stand van zaken: 
Het contractenregister voor verhuurde gebouwen is vol-
tooid. Dit punt is daarmee afgedaan. 



 6 

Nr. Omschrijving fout/ verbe-
terpunt/ advies 

Omschrijving van te 
nemen actie cq advies 
accountant 

Proces /Afd. Wanneer Stand van zaken  
Reactie/ actuele situatie over wijze van afwikkeling 

8 IC 2010 2.2.4.1 
Opbrengsten 
Ontbreken van functie-
scheiding binnen de me-
dewerkers van het belas-
tingenpakket (Gouw). 
 
 
 

 
 
Adequate functieschei-
ding regelen, waarbij de 
functionaliteit voor het 
blokkeren van heffingen 
niet wordt gegeven aan 
de functionaliteit van het 
opleggen van de heffin-
gen (opleggen en blok-
keren uit elkaar trekken). 

 
 
Belastingen 
 
 

 
 
1 febr. 
2011 
 
 

 
Stand van zaken: 
Het is nu zo geregeld dat alleen de coördinator Belastin-
gen een fiat geeft voor de blokkeringen (op basis van een 
excel-overzicht van de te blokkeren aanslagen wordt de 
periode en de reden van blokkering opgegeven; de coör-
dinator parafeert het overzicht en zorgt periodiek voor 
een aansluiting met de blokkeringsmutaties in Gouw). 
Deze werkwijze is met de accountant besproken, waar-
mee dit punt is afgedaan. 
 

9 IC 2006 4.2 Personeel en 
Salarissen. 
Er ontbreken procesbe-
schrijvingen voor salarisbe-
rekening, -uitbetaling en –
mutatie. 

Opstellen procesbeschrij-
ving voor 
-salarisberekening 
-salarisuitbetaling 
-salarismutatie 

Services 4e kw.  
2010 
 

Afgesproken is dat deze processen in het 4e kwartaal 
2010 zijn beschreven. 
 
Stand van zaken: 
Beschrijvingen zijn uitgevoerd door afd.MO -P&O, waar-
mee dit punt is afgedaan. 
 
 

10 C 2009 4.7.2 
In de ISV-overeenkomst 
tussen Ridderker en de 
Stadsregio is bepaald dat 
prestatieafspraken alleen 
mogen worden herzien na 
schriftelijke toestemming 
van het stadsregiobestuur. 
Deze schriftelijke toestem-
ming is vooralsnog niet 
door Ridderkerk aange-
vraagd. 

 
Alsnog schriftelijke toe-
stemming vragen voor 
het wijzigen van de pres-
tatieafspraken bij het 
bestuur van de Stadsre-
gio. 

 
Stedelijk 
beleid 

 
Juni 2010 
 

 
Navraag doen of de Stadsregio dit nodig vindt. Ieder jaar 
is namelijk verslag uitgebracht over de prestaties van het 
voorgaande jaar en is ook aangegeven waar bijstelling 
heeft plaatsgevonden. 
 
Stand van zaken: 
Er is een brief namens B&W van Ridderkerk aan de 
Stadsregio verzonden, waarmee dit punt is afgedaan. 
De accountant heeft in het controleverslag van de jaarre-
kening 2010 opgenomen: 
“Wij hebben de onder de overige gegevens (paragraaf 
2.4) opgenomen ‘Eigen investeringen 
gemeente Ridderkerk stedelijke vernieuwing 2005 t/m 
2010’ gecontroleerd. Wij hebben vastgesteld dat de ver-
antwoorde uitgaven juist zijn weergegeven en voldoen 
aan de eisen van de Wet Stedelijke Vernieuwing”. 
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Nr. Omschrijving fout/ verbe-
terpunt/ advies 

Omschrijving van te 
nemen actie cq advies 
accountant 

Proces /Afd. Wanneer Stand van zaken  
Reactie/ actuele situatie over wijze van afwikkeling 

11 IC 2010 2.2.3.3. 
Interne controle investe-
ringen en kosten 
Nog geen interne controle 
uitgevoerd op de Investe-
ringen. 
 
 
 
Extra criteria voor de inter-
ne controle op Kosten 
waarop niet wordt gelet.  

 
 
De interne controle op de 
investeringen voor de 
controle op de jaarreke-
ning uitvoeren.  
 
 
 
De volgende criteria op-
nemen in de controle op 
Kosten:  
1. autorisatie verant-

woordelijk budgethou-
der  

2. betalingen op het juis-
te bankrek.nummer. 

 
 
Sturing 
(Advisering) 
 

 
 
eind febr. 
2011 

 
Stand van zaken: 
Er zijn aanvullende trekkingen gedaan om aan voldoende 
controles op de investeringsuitgaven te komen. De 
checklists van deze aanvullende trekkingen worden in de 
4e periode van de IC 2010 (t/m januari 2011) verwerkt. 
 
Stand van zaken: 
In de uitgevoerde steekproeven op kosten van 2010 zul-
len alsnog controles op de autorisatie verantwoordelijke 
budgethouder en betalingen op het juiste bankrekening-
nummer worden uitgevoerd. 
In de checklists voor 2011 zijn deze criteria toegevoegd. 
Daarmee is dit punt afgedaan. 
 

12 IC 2010 2.2.4.3. 
Administratie en verslag-
legging 
Ontbreken van tussentijdse 
aansluitingen tussen de 
centrale grootboekadmini-
str. en de subadministraties 
van Sociale Zaken en Be-
lastingen. 
 
Geen zichtbare interne 
controle op de memoriaal-
boekingen. 
 

 
 
Periodiek zichtbare aan-
sluitingen te maken tus-
sen de sub- en grootboe-
kadministratie.  
 
 
Interne controle op de 
memoriaalboekingen 
zichtbaar maken d.m.v. 
parafering. 
 

 
 
Services 

 
 
1 febr. 
2011 
 
 
 
1 febr. 
2011 
 

 
Stand van zaken: 
Is inmiddels ingevoerd, waarmee dit punt is afgedaan. 
 
 
 
Stand van zaken: 
Is inmiddels ingevoerd (zowel het zichtbaar maken als de 
parafering), waarmee dit punt is afgedaan. 
 
 

13 IC 2010 2.2.4.4. 
Rechtmatigheid 
ontbreken van verklaringen 
van de bevindingen uit de 
interne controle. 
 

 
 

Over de verklaringen van 
de bevindingen gaan 
rapporteren. 
 

 
 
Services 
 
 

 
 
eind febr. 
2011 
 

 
Stand van zaken: 
In de rapportage van de interne controle 2010 is uitge-
breider ingegaan op de bevindingen van de uitgevoerde 
controles, waarmee dit punt is afgedaan. 
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Nr. Omschrijving fout/ verbe-
terpunt/ advies 

Omschrijving van te 
nemen actie cq advies 
accountant 

Proces /Afd. Wanneer Stand van zaken  
Reactie/ actuele situatie over wijze van afwikkeling 

14 IC 2010 afrondende tabel 
blz. 15 
WMO 
De checklist voor de inter-
ne controle voorziet niet in 
een check op de financiële 
afwikkeling van de toege-
kende voorziening 

 
 
De checklist aanvullen 
met een check op de 
afwikkeling van een toe-
gekende voorziening en 
alsnog over 2010 deze 
interne controle op de 
trekking van de WMO-
voorzieningen toepas-
sen  

 
 
Sturing 
(Advisering) 

 
 
eind febr. 
2011 

 
Stand van zaken: 
In de uitgevoerde steekproeven 2010 op voorzieningen 
WMO zullen alsnog controles op de afwikkeling van de 
toegekende voorzieningen worden uitgevoerd. 
In de checklists voor 2011 is dit criterium toegevoegd. Dit 
punt is daarmee afgedaan. 
 

15 IC 2010 afrondende tabel 
blz. 15 
WMO (vervolg) 
Omdat specificaties digitaal 
worden aangeleverd en 
deze niet geparafeerd kun-
nen worden vindt er geen 
zichtbare controle plaats op 
de juistheid van facturen 
voor WMO-voorzieningen. 

 
 
Controle toch zichtbaar 
vastleggen (specificaties 
printen en bij factuur 
voegen) zodat achteraf 
vastgesteld kan worden 
dat de controle van deze 
facturen toch heeft 
plaats gevonden. 

 
 
De Wijzer-
plaats 
(Sturing) 
 

 
 
1 febr. 
2011 

 
Stand van zaken: 
Afgehandeld. De specificaties worden bij facturen ge-
voegd (zichtbaar vastgelegd) en afgeparafeerd, waarmee 
dit punt is afgedaan. 
 
 
 
 

16 IC 2010 afrondende tabel 
blz. 1`5 Leerlingenver-
voer 
Er wordt geen interne con-
trole uitgevoerd op de fi-
nanciële afwikkeling van 
toegekend leerlingenver-
voer (inning eigen bijdrage 
en controle op juiste op-
name in vervoersplan). 
 

 
Alsnog interne controle 
op de financiële afwikke-
ling van toegekend leer-
lingenvervoer uitvoeren. 

 

 
Sturing 
(Advisering) 
 
 

 
eind febr. 
2011 
 

 
Stand van zaken: 
In de uitgevoerde steekproeven 2010 op leerlingenver-
voer zijn alsnog controles op de inning van de eigen bij-
drage en op de juiste opname in het vervoersplan uitge-
voerd. 
In de checklists voor 2011 zijn deze criteria toegevoegd. 
Dit punt is daarmee afgedaan. 
 
 

 


