
ACTIEPUNTEN VANUIT MANAGEMENTLETTER EN ACCOUNTANTSCONTROLEOrganisatie 

onderdeel

Nr. document Verbeterpunt Domein afdeling Advies accountant: Wijze van afdoening afdeling en wanneer 

Ridderkerk 1 Jaarrekening 

2014

Proces jaarrekening:

Bij aanvang van de jaarrekeningcontrole was een beperkt deel van de benodigde 

onderliggende stukken aangeleverd. Van de stukken welke wij hebben ontvangen, hebben we 

geen zichtbare interne controles of aansluitingen vastgesteld.

Bedrijfsvoering Financien: Ilse 

Overzier

Wij adviseren het proces van de jaarrekening te versterken door meer en betere 

sturing op de inhoudelijke kwaliteit en het aanbrengen van meer diepgang in 

interne controles en analyses en de zichtbare vastlegging daarvan.

Reactie afdeling:

Dit is door de afdeling onderkend en wordt bij het volgende jaarrekeningtraject 

opgepakt en verbeterd. Hiervoor zijn al de eerste gesprekken gevoerd met de 

accountant en staat er een afspraak ingepland om de details van de juiste interne 

controles en aansluitingen vast te leggen. In de detailplanning van de afdeling voor 

het jaarrekening proces wordt dit ook opgenomen.

Ridderkerk 2 Jaarrekening 

2014

Naleving Besluit Begroting en Verantwoording (BBV):

Wij constateren dat uw gemeente niet in alle gevallen het BBV en de notities van de 

commissie BBV heeft opgevolgd. Dit heeft naar aanleiding van onze controle geleid tot 

diverse correcties in onder andere de verwerking en presentatie van de bestemmingsreserve 

van riolering en reiniging.

Bedrijfsvoering Financien: Ilse 

Overzier

Periodiek verwerken van het BBV en notities commissie BBV in de PenC Cyclus.

Reactie afdeling:

Binnen de afdeling is dit inmiddels als expliciete taak belegd. Daarmee worden alle 

wijzigingen van de commissie BBV bijgehouden en het kennisniveau daarover 

afdelingsbreed geborgd.

Ridderkerk 3 Jaarrekening 

2014

Investeren in de kwaliteit van de jaarverslaggeving:

De kwaliteit van de jaarverslaggeving kan toenemen door het opnemen van een scherpere 

toelichting en analyse van de aard en oorzaak van afwijkingen alsook waarom de afwijkingen 

niet eerder zijn begroot of gerapporteerd en op juiste wijze rubriceren (presenteren) van 

posten in de jaarrekening

Bedrijfsvoering Financien: Ilse 

Overzier

Opnemen kwalitatief betere verschillenanalyse en toelichting in de jaarstukken.

Reactie afdeling:

Dit is door de afdeling onderkend en wordt bij het volgende jaarrekeningtraject 

opgepakt en verbeterd. Ook dit maakt onderdeel uit van de reeds geplande 

afspraak met de accountant om goed af te stemmen waar de scherpere toelichting 

en analyse aan moet voldoen. Het op juiste wijze rubriceren maakt onderdeel uit 

van de training BBV die begin november staat gepland. Hier is een inhaalslag op 

kennisniveau noodzakelijk.

Ridderkerk 4 Jaarrekening 

2014

Investeren in de kwaliteit van de dossiervorming:

Wat betreft de kwaliteit en toereikendheid van de onderliggende dossiervorming zijn 

verbeteringen noodzakelijk. Verbeterpunten zijn ondermeer het implementeren van 

wijzigingen in wet- en regelgeving en de kwaliteit van de onderbouwing van 

jaarrekeningposten en schattingsposten, zoals de bepaling van de hoogte van de 

voorzieningen en het inzichtelijk maken van het verloop van balansposten.

Bedrijfsvoering Financien: Ilse 

Overzier

Wij adviseren voorbereidende werkzaamheden in dit kader voorafgaand aan het 

opstellen van de jaarrekening uit te voeren.

Reactie afdeling:

Dit is een organisatiebrede verbetering, immers de budgethouders leveren de 

onderbouwingen aan en maken schattingen. Met het herijken van het activabeleid 

en de nota reserves en voorzieningen dit jaar, wordt gewerkt 

kwaliteitsverbetering. De afdeling Financien is verantwoordelijk voor het opleveren 

van een kwalitatief beter dossier en pakt deze rol op. 

Ridderkerk 5 Jaarrekening 

2014

SiSa-bijlage:

Een tussentijdse toets ontbreekt en daarmee de mogelijkheid om tussentijds noodzakelijke 

aanpassingen te maken zodat u (alsnog) aan de geldende voorwaarden kunt voldoen.

Concerncontrol: 

Monique van 

Amelsvoort

Gedurende het boekjaar deze bestedingen monitoren en vaststellen of u aan de 

van toepassing zijnde voorwaarden voldoet. Daarnaast voor de aanlevering aan de 

accountant checken of de informatie volledig en juist is.

Reactie afdeling:

In het vierde kwartaal nemen wij contact op met betrokkenen om de gehele 

verantwoording 2015 voor te bereiden. Tevens wordt de accountant benaderd 

voor een checklist. Een voorbereidingstijd van 2 maanden moet voldoende zijn om 

de sisa tijdig gereed te hebben. Concerncontrol verzamelt alle bijlagen en toetst of 

deze volledig zijn. Zodra de sisa-staat 2015 van het Rijk binnen is kan deze ingevuld 

worden en met de bijlagen doorgestuurd naar de accountant. Streven is om dit 

eind februari af te hebben. Een groot aandachtspunt is (en blijft) het tijdig 

ontvangen van de verklaringen van derden.
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Ridderkerk 6 Jaarrekening 

2014

Intern controleplan:

Niet op alle onderdelen is het interne controleplan 2014 ingevuld.

Concerncontrol: 

Monique van 

Amelsvoort

Bij processen met belangrijke risico’s voor wat betreft de rechtmatigheid zijn wel 

controlewerkzaamheden verricht, echter inhoudelijk zijn deze beperkt dan wel een 

eindoordeel in hoeverre rechtmatig gehandeld is binnen deze processen 

ontbreekt. 

Vanuit financieel perspectief adviseren wij prioriteit te geven aan de 

aandachtspunten en aanbevelingen op het gebied van beheer en onderhoud, de 

drie decentralisaties, de grondexploitaties en de interne controles op inkoop en 

(Europese) aanbestedingen. Wij adviseren de interne controles over (het 2e 

halfjaar) 2015 eerder uit te voeren en zoveel mogelijk af te ronden in het jaar 2015 

om tijdiger bijsturing mogelijk te maken.

Reactie afdeling:

Op basis van de adviezen gegeven bij de interim controle en de controle van de 

jaarrekening zijn wij inmiddels gestart met een gewijzigde opzet van de interne 

controle. Uitgangspunt hierbij is het uitvoeren van de IC op basis van 

risicobenadering voor de kritische processen in de organisatie zoals 

grondexploitatie, inkoop –en aanbesteding, salarissen, heffingen, kosten/facturen 

etc. Vervolgens de IC zodanig inrichten zodat deze plaats vindt op die onderdelen 

van de processen waar met name de risico’s zich kunnen voordoen. Uitvoering 

sstaat gepland in het derde kwartaal.

Ridderkerk 7 Jaarrekening 

2014

Bedrijventerrein Cornelisland:

In de jaarrekeningen zijn geen verliesvoorzieningen voor bedrijventerrein Cornelisland 

gevormd. Voor dit moment is dat een acceptabel standpunt. Het risicoprofiel, gezien de 

omvang van de nog te realiseren verkopen, is  hoog.

Ruimte Projectern: Toon 

Kilian

Wij adviseren de ontwikkelingen in 2015 te volgen en aan de hand van de 

ontwikkelingen te bezien of het uitgangspunt van een kostendekkende 

grondexploitatie kan worden gehandhaafd.

Reactie afdeling:

Wij realiseren ons dat door de hoge boekwaarde van de GREX en de nog 

opkrabbelende economie het risicoprofiel van Cornelisland hoog is. Daarom wordt 

de voortgang van de uitgifte van bedrijfskavels op Cornelisland gemonitord en 

wordt deze voortgang maandelijks gerapporteerd  in het portefeuillehouders 

overleg Ruimtelijke Ordening en Grondzaken. Er wordt een lijst bijgehouden 

waarin wordt aangegeven wat de voortgang is van de uitgifte per gegadigde.

Op dit moment wordt met vier partijen concreet gesproken over de uitgifte van 

gronden. Mede op basis van deze gesprekken is onze verwachting dat het 

uitgiftetempo reëel is. 

De Grex Cornelisland wordt jaarlijks geactualiseerd in het kader van de 

meerjarenprognose grondexploitaties. In de meest recente GREX is de verwachting 

dat Cornelisland met een voordelig saldo zal sluiten.

Als uit monitoring blijkt dat de marktomstandigheden veranderen zullen wij 

gepaste maatregelen nemen met betrekking tot de GREX Cornelisland. 

Ridderkerk 8 Jaarrekening 

2014

Bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard:

In de jaarrekeningen van de GR en van de gemeente Ridderkerk zijn geen 

verliesvoorzieningen gevormd. Voor dit moment is dit een acceptabel standpunt,  maar het 

risicoprofiel is hoog.

Ruimte Projectern: Toon 

Kilian

Wij adviseren de ontwikkelingen in 2015 te volgen en aan de hand van de 

ontwikkelingen te bezien of het uitgangspunt van een kostendekkende 

grondexploitatie kan worden gehandhaafd.

Reactie afdeling:

De ontwikkeling van de grondexploitatie van de GRNR wordt scherp gevolgd. In 

een zienswijze op de begroting 2016 heeft de gemeenteraad de GRNR gevraagd 

om een verdere specificatie van de begrotingscijfers, zodat meer inzicht ontstaat in 

de mogelijkheden om te sturen op het beheersen van de risico's.
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Ridderkerk 9 Jaarrekening 

2014

IT Audit:

De processen met betrekking tot logische toegangsbeveiliging en wijzigingenbeheer zijn nog 

niet geformaliseerd en voldoende geïmplementeerd. 

Bar@work afdeling 

automatisering: 

Robert de Winter

Firmaliseren imlementeren toegangsbeveliging en wijzigingsbeheer. Uitvoeren van 

een brede IT-audit.

Reactie afdeling:

Logische toegangsbeveiliging: is het geheel van maatregelen om de toegang tot 

gegevens te beheersen. De BAR organisatie (BAR@work) heeft hiervoor in 2014 

het IDU project gestart en het IDU proces ingericht.

De afdeling HRM is eigenaar en trekker van dit project en de uitvoering en 

verantwoordelijkheid ligt bij de afdelingen HRM, Facilitair en Automatisering 

(BAR@work). Het project loopt nog (het betreft een omvangrijk proces) 

en zal naar verwachting eind dit jaar worden opgeleverd.

Wijzigingenbeheer (Changemanagement): Een change is een toevoeging, 

aanpassing of verwijdering van alles dat effect kan hebben op IT Services. Op 1 juni 

2015 is gestart met het inrichten van het changeproces. In stappen gaan wij de 

komende periode het proces beschrijven en inrichten. Net als bij het IDU proces 

heeft dit verstrekkende gevolgen voor heel veel andere processen in de 

organisatie. De planning is dat dit project tot het eind van dit jaar zal lopen 

alvorens wij een proces hebben waar de organisatie op kan gaan aansluiten.
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