
Totaaloverzicht actiepunten accountant (t/m Rekening 2008) 
Datum: 2 juni 2009                 BIJLAGE  
Nr  Omschrijving fout/ verbeterpunt/ 

advies 
Omschrijving van te nemen actie Wie wanneer Stand van zaken  

Mei 2009 

1 C 2005 3.5 Het opstellen van een 
meerjarenonderhoudsplan voor de 
voorzieningen "herstellen en vernieu-
wen beschoeiingen en uitbaggeren 
singels" (SB) en "haven" (SO) (blz. 10). 

Maakt deel uit van de verbeteractie 
paragrafen begroting 2007-2010. Naar 
aanleiding daarvan een meerjarenon-
derhoudsplan opstellen. 

SB/ 
SO 
 

Sept. 2009 Het in kaart brengen van de te onderhouden objec-
ten is in concept gereed. De meerjarenbeheerplan-
nen zijn in voorbereiding.  
De onderhoudsvoorzieningen zijn omgezet in re-
serves. Een meerjarig beheerplan voor de haven 
wordt medio 2009 opgesteld. 

2 C 2005 5.4 Het aanbrengen van kop-
pelingen tussen de rechtmatigheidcon-
trole voor 2006 en de daarvoor rele-
vante onderdelen van het integriteitbe-
leid (blz. 15). 

Het aanbrengen van koppelingen tus-
sen rechtmatigheidcontrole en integri-
teitbeleid als aandachtspunt betrekken 
bij het lopende verbetertraject rechtma-
tigheid. 

FC Juni 2009 Voor 2009 is een controleplan in voorbereiding. 
Naar een koppeling met integriteitsbeleid is nog 
niet gekeken. 

3 C 2005 5.4 Het opstellen van een frau-
derisicoanalyse (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 fraudepreven-
tiebeleid. Daarin aandacht schenken 
aan een frauderisicoanalyse. 
 
Bespreken noodzaak tot maken van 
een frauderisicoanalyse voor de gehe-
le organisatie 

Dir 
(FC) 
 
 
 
Dir 
(FC) 

2009 
 
 
 
 
2009 

Er wordt geen nieuw beleid ontwikkeld. Er zullen 
wel concrete acties worden gekoppeld aan de scan 
van alle processen. 
 
 
Nog niet opgepakt. Eerst wordt de startnotitie In-
tensivering Interne Controle nog een keer intern 
besproken alvorens hiervoor (extra)capaciteit be-
schikbaar te stellen.  

4 C 2005 5.5 Het zodanig organiseren 
van de ao/ic rond de specifieke uitke-
ringen (bijv. de WWB), dat bij het op-
maken van de controle van de jaarre-
kening inzicht bestaat in de rechtmati-
ge besteding (blz. 17). 

Het betrekken van dit aandachtspunt 
bij het lopende verbetertraject rechtma-
tigheid waar het opzetten van een 
adequate ao/ic deel van uitmaakt. 

SPO 
(FC) 

t/m 2007 Het verbeteren van de ao/ic is een actueel aan-
dachtspunt van het lopende verbetertraject recht-
matigheid en van het project beschrijven werkpro-
cessen. 



Nr  Omschrijving fout/ verbeterpunt/ 
advies 

Omschrijving van te nemen actie Wie wanneer Stand van zaken  
Mei 2009 

5 C 2005 6.1 Het actualiseren c.q. op-
stellen van kostprijscalculaties van de 
complexen:  
- Basisplan 't Zand incl. 5e deelplan 
- Nieuw Reijerwaard Zuid 
- Veren Ambacht 
- Lagendijk 
 
- Cornelisland 
- Lagendijk 
 
- Van Riebeekstraat 
 
(blz. 18 en 19). 

Geactualiseerde kostprijscalculaties 
opstellen. 

SO  
 
 
2e helft 2007 
 
2e helft 2007 
waarsch. 
2007 
2e helft 2007 
waarsch. 
2007 
waarsch. 
2007 

In oktober 2008 heeft in het college een discussie 
plaatsgehad over het grondprijzenbeleid. Op basis 
van de uitkomst van deze discussie zal in de eerste 
helft van 2009 de “Nota richtlijnen grondprijzen 
2009” worden opgesteld. Tevens is besloten deze 
nota in het vervolg jaarlijks te actualiseren. 
De exploitatieopzet voor complex Lagendijk is vast-
gesteld door de raad op 29 januari 2009. 
De exploitatieopzet voor Cornelisland en Van Rie-
beekstraat zullen in juni 2009 ter vaststelling aan 
de raad worden aangeboden. 

6 C 2005 7.7 Het definitief afrekenen van 
de overschrijdingsuitkering aan het 
bijzonder basisonderwijs over de jaren 
1999 tot en met 2004 (blz. 22). 
 
 
C 2006: Voorziening exploitatiekosten 
bijzonder basisonderwijs: Op korte 
termijn definitieve afrekeningen voor-
schotten bijzonder basisonderwijs over 
de tijdvakken 1996-2000 en 2001-2005 
op te stellen. 
 
Rek 2007 3.1 Het uitstel in de afreke-
ning van de overschrijdingsregeling 
leidt tot een onzekerheid over de om-
vang van de voorziening exploitatie-
kosten bijzonder basisonderwijs. 
Rek 2008 5.2 Voorziening exploitatie-
kosten b.b.o. (blz. 11) 

In de planning van de jaarrekening 
2006 opnemen dat in de toelichting bij 
deze voorziening op de afrekening 
over de jaren 1999-2004 wordt inge-
gaan. 
 
Opstellen van definitieve afrekening 
vergoeding bijzonder basisonderwijs 
over de tijdvakken 1996-2000 en 2001-
2005. 
 
 
 
Zo spoedig mogelijk de afrekening 
gaan opstellen en de voorziening af-
wikkelen. 
 
 
 
 

SPO 
FC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2009  
 
 
 
 
 
 
 

Overschrijding van het openbaar onderwijs wordt 
op dit moment berekend. Deloitte heeft hiervoor 
opdracht gekregen. Jaarrekeningen (benodigd voor 
de berekening) van 3 primair worden opgevraagd.  
De verwachting is dat de uitkering richting het bij-
zonder basisonderwijs voor het eind van het jaar 
kan worden gedaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 IntrC 2006 4.2 Personeel en Salaris-
sen. 
Maandelijks standenregister voor sala-
risadministratie ontbreekt. 

Invoeren van een maandelijks stan-
denregister voor de salarisadministra-
tie. 

MO 2e kwartaal 
2007 

Een maandelijks standenregister voor de salaris-
administratie is medio 2008 ingevoerd. 



Nr  Omschrijving fout/ verbeterpunt/ 
advies 

Omschrijving van te nemen actie Wie wanneer Stand van zaken  
Mei 2009 

8 IntrC 2006 4.2 Personeel en Salaris-
sen. 
Checklist voor garanderen volledigheid 
personeelsdossiers ontbreekt. 

Invoeren van een checklist voor ga-
randeren volledigheid personeelsdos-
siers. 

MO 2e kwartaal 
2007 

Door de personeelsadministratie zijn checklisten 
opgesteld ten behoeve van de borging van de vol-
ledigheid van personeelsdossiers. 

9 IntrC 2006 4.2 Personeel en Salaris-
sen. 
Er ontbreken procesbeschrijvingen 
voor salarisberekening, -uitbetaling en 
–mutatie. 

Opstellen procesbeschrijving voor 
-salarisberekening 
-salarisuitbetaling 
-salarismutatie 

MO 2e kwartaal 
2007 

Er is een aantal hoofdprocessen vanuit de perso-
neelsadministratie beschreven, waarin deze on-
derwerpen ook “langskomen”. In overleg met het 
TOP-team zal dit in 2009 nader worden uitgewerkt. 
Door capaciteitsproblemen (zowel bij team P&O als 
bij het TOP-team) is vooralsnog besloten het stap-
penplan in het handboek P&O te hanteren als al-
ternatieve procesbeschrijving. 

10 IntrC 2006 6.1 Financiële sturing WMO 
De randvoorwaarden voor de financië-
le sturing van de WMO zijn nog niet 
afgerond. 

Afronden implementatie randvoor-
waarden financiële sturing WMO: 
- meerjarig financieel doorvertalen 

WMO-beleidskeuzes; 
- inbedden ontwikkelen WMO-

beleidskader in de P&C-cyclus; 
- inrichten administratie en ICT-

systeem; 
- integreren van 'Hulp bij het huis-

houden' in begrotings- en verant-
woordingsinstrumenten; 

- beschrijven administratieve proces-
sen ter afdekking van financiële en 
juridische risico's. 

(zie ook punt 20 en 21). 

SPO 2e kwartaal 
2007- 1e 
kwartaal 
2008. 

Meerjarig financieel is inmiddels doorvertaald. 
Inbedding in P&C-cyclus eveneens gebeurd. 
De inrichting van de administratie en ICT-systeem 
wordt voortvarend opgepakt en is in het 1e halfjaar 
2008 geïmplementeerd. 
De “Hulp bij het huishouden” is inmiddels geïnte-
greerd in de begrotings- en verantwoordingsinstru-
menten. 
Opzetten en uitvoeren van een interne controle 
systeem vindt op dit moment plaats. 

11 IntrC 2005 3.5 Gemeentelijke belastin-
gen en heffingen. 
Volledigheid mutaties in vastgoedbe-
stand t.b.v. opbrengst bouwleges wordt 
niet vastgesteld. 

Uitvoeren interne controle op volledig-
heid mutaties bouw- en woningtoezicht 
t.b.v. volledigheid opbrengst bouw- en 
sloopvergunningen. 

VVH 
(FC) 

2e kwartaal 
2007 

Afgedaan. 

12 C 2006 7.2.1 Plannen tegen boek-
waarde. 
Voor de nog niet in exploitatie geno-
men complexen een kostprijscalculatie 
opstellen i.v.m. de omvang van de 
boekwaarde. 

Nieuwe kostprijscalculaties opstellen 
voor de nog niet in exploitatie geno-
men grondbedrijfcomplexen. 

SO n.v.t. Afgedaan. 



Nr  Omschrijving fout/ verbeterpunt/ 
advies 

Omschrijving van te nemen actie Wie wanneer Stand van zaken  
Mei 2009 

13 IC 2007 4.2.Verbeterpunt: verbetering 
van de interne controle Investeringen: 
(toepassing juiste kostencategorie en 
parafering door de juiste functionaris). 

Proces interne controle Investeringen: 
verbeteren door toepassing juiste kos-
tencategorie en parafering door de 
juiste functionaris. 

TIC 
(FC) 

2008 Correcties Iv3-rapportage aan het CBS zijn oktober 
jl. aangebracht. 
De controle op de juistheid van parafen is binnen 
de factuurcontrole ter hand genomen. 
Daarnaast maakt controle op de juistheid van para-
fen onderdeel uit van de checklist binnen de regu-
liere steekproeven. 

14 IC-2007 4.3.Advies: bij de voorcalcula-
ties Grondexploitatie zichtbare interne 
controle uit te voeren op de juistheid 
van de gemaakte voorcalculatie 

Onderbouwingen van geraamde kos-
tenposten bij de voorcalculaties 
Grondexploitaties maken en deze 
zichtbaar laten toetsen 

SO 2008 Nog niet opgepakt. 

15 IC-2007 4.3.Advies: bij afronding van 
projecten Grondexploitaties nacalcula-
ties te maken. 

Nacalculaties Grondexploitaties opstel-
len van afgeronde projecten 

SO 2008 Nog niet opgepakt. 

16 IC 2007 4.3.Grondverkoopprijzen te 
actualiseren 

Noodzaak tot jaarlijks actualiseren van 
de grondprijzen te overwegen (of nota 
richtlijnen Grondprijzen verduidelijken) 

SO 2008 Er zal met ingang van 2009 ieder jaar een geactua-
liseerde Nota richtlijnen grondprijzen worden opge-
steld met jaargebonden richtlijnen. In de eerste 
helft van 2009 zal de “Nota richtlijnen grondprijzen 
2009” worden opgesteld (zie hierboven). 

17 IC 2007 4.3.Advies: projectadministra-
tie in te voeren waarin, onder andere, 
per verkoopkavel wordt aangegeven: 
de oppervlakte, naam koper, verkoop-
prijs en transactiedatum. Bij de inkoop-
kavels moet registratie plaats vinden 
naar kadastrale sectienummers, naam 
koper, aankoopbedrag en raadsbesluit. 

Overwegen of we een projectadmini-
stratie voor de verkoop en inkoop van 
gronden in zouden moeten voeren 

SO 
 

2008 Nog niets mee gedaan. Op voorhand lijkt het nut 
niet duidelijk, aangezien er een register van grond 
aan- en verkopen is, waarin alle door de accoun-
tant genoemde informatie is opgenomen. 

18 IC 2007 4.3.Er heeft geen zichtbare 
interne controle plaatsgevonden op 
een aanbesteding binnen de grondex-
ploitatie Het proces-verbaal is alleen 
gemaakt door de projectleider. Advies 
is de interne controle op het proces-
verbaal van aanbesteding uit te voe-
ren. 

Interne controle op het proces-verbaal 
van aanbesteding op grondzaken uit te 
gaan voeren 

SB 
(TIC) 

2008 Afgedaan. 



Nr  Omschrijving fout/ verbeterpunt/ 
advies 

Omschrijving van te nemen actie Wie wanneer Stand van zaken  
Mei 2009 

19 IC 2007 4.4.Verbeterpunt: verbetering 
dossiervorming subsidies en naleving 
van de gestelde termijnen uit de subsi-
dieverordening (termijnen zijn geen 
onderdeel van rechtmatigheid). Voor 
de rechtmatigheidscontrole is het ad-
vies om de dossiervorming afgerond te 
hebben voor aanvang van de jaarreke-
ningcontrole 

Dossiervorming rondom subsidies 
afronden voor aanvang van de jaarre-
keningcontrole  

SPO + 
alle 
afde-
lingen 
die 
werken 
met 
subsi-
dies? 

1-4-2008 
 

1. Het dossier subsidies 2008 is opgebouwd. 
Momenteel is er een volledig en actueel subsi-
diedossier 2008 beschikbaar. Dossier 2007 is 
aanwezig bij SPO. 

2. Ten aanzien van de bevordering van de nale-
ving van de termijnen in de subsidieverordening 
zijn 2 termijn overzichten opgesteld (namelijk 
een overzicht 2007 en 2008).  

3. Een aantal procesverbeteringen zijn doorge-
voerd 

20 IC 2007 4.6.1.Problemen bij de finan-
ciële beheersing bij de uitvoering van 
de WMO 
 

De volgende afspraken zijn gemaakt: 
 Intern maakt men een berekening 

van de maximale fout/ onzeker-
heid.  

 De indicaties worden opgevraagd 
en afgestemd met de facturen van 
de zorgaanbieders.  

 De interne controle op de juistheid, 
en volledigheid van de geldstro-
men in het kader van de WMO zal 
volledig uitgevoerd zijn voor aan-
vang van de jaarrekeningcontrole. 

De uitvoering van de bij de eerste bullit 
opgenomen afspraak is noodzakelijk 
voor afronding van de jaarrekeningcon-
trole. De overige afspraken zijn niet 
perse noodzakelijk. Ons is mondeling 
vermeld dat de herindicaties per 1 april 
a.s. afgerond zullen zijn. Aan de hand 
van de herindicaties moet het WMO-
bestand bijgewerkt worden. Per 1 april 
is het dan mogelijk een interne controle 
uit te voeren op juistheid van de door 
de zorgaanbieders ingediende nota’s. 
(zie ook punt 10 en 21) 
 

SPO/ 
GSC/ 
FC 

 
1-4-2008 
 
 
2008 
 
 
2008 

De interne controle is inmiddels uitgevoerd. 



Nr  Omschrijving fout/ verbeterpunt/ 
advies 

Omschrijving van te nemen actie Wie wanneer Stand van zaken  
Mei 2009 

21 Rek 2007 3.1 Interne controle op de 
uitgaven en inkomsten WMO huishou-
delijke verzorging (HH) en WMO per-
soonsgebonden budget (PGB) nog 
onvoldoende 

De volgende werkzaamheden moeten 
worden uitgevoerd: 
 controle op cliënten die gefactu-

reerd zijn zonder vermelding van 
het CIZ indicatienummer 

 controle op cliënten die op één 
factuur tweemaal voorkomen 

 controle op cliënten die een PGB 
ontvangen waarvoor geen zorg 
wordt verantwoord 

 controle op cliënten die een PGB 
ontvangen waarvoor minder zorgu-
ren worden verantwoord dan geïn-
diceerd 

 verhouding klasse 1 en klasse 2 
HH bepalen na herindicatie 

na uitgevoerde controles de juistheid 
van verlaging met € 170.000,-- van de 
facturen van zorgaanbieders bepalen. 

SPO/ 
GSC 

1e helft 2008 De accountant heeft een tweede onderzoek ge-
daan. Hierover is een voorlopige (interne) rappor-
tage uitgebracht. Hieruit blijkt dat voldaan is aan de 
eisen. 

22 Rek 2007 3.1 Er is een verschil van 
€ 70.000,-- tussen de eigen bijdrage 
WMO in de rekening van de gemeente 
en de opgaven van het CAK 

Aansluiting gaan maken tussen de 
door het CAK verantwoorde aantal 
zorguren en het door de zorgaanbie-
ders gedeclareerde aantal zorguren  

SPO  
(GSC)  

1e helft 2008 Dit is opgenomen in de derde monitor. In 2008 
zullen de inkomsten uit de eigen bijdrage conform 
de begroting zijn. 

23 Rek 2007 Programma 7 par. 2.2.7.4.2 
onderdeel 3 WMO, zorg op huidige 
niveau. 
Vermeld staat: ‘daarentegen is het 
aantal mensen dat van de WMO ge-
bruik maakt sterk toegenomen en nog 
steeds stijgende’. Volgens de accoun-
tant is deze verklaring onjuist omdat uit 
de aantallen cliënten per zorgperiode 
juist een daling blijkt. 

Nagaan of analyse correct is, c.q. vol-
ledig is (onderscheid maken tussen 
WVG en HH/PGB??). 
Indien analyse accountant correct na-
gaan wat dat betekent voor de ramin-
gen 2008 en de begroting 2009-2012. 

SPO 
(GSC) 

1e helft 2008 Het aantal cliënten is wel degelijk stijgende, maar 
deze stijging zit vooral bij het aantal cliënten dat 
gebruik maakt van ex-Wvg-voorzieningen. Tot nu 
toe heeft dit niet tot verwachte structurele over-
schrijdingen op de verschillende producten ge-
zorgd. De overschrijding op bv. de woonvoorzie-
ningen werd met name veroorzaakt door een zeer 
beperkt aantal ‘dure’ woningaanpassingen, waar-
van het niet de verwachting is dat deze ieder jaar 
zullen plaatsvinden. 



Nr  Omschrijving fout/ verbeterpunt/ 
advies 

Omschrijving van te nemen actie Wie wanneer Stand van zaken  
Mei 2009 

24 IC 2007 4.6.2.Er vindt geen interne 
controle plaats op de juistheid van de 
taxifacturen Leerlingenvervoer (uit het 
bevestigend vragenonderzoek met de 
medewerkers is gebleken dat beide 
medewerkers van mening zijn dat de 
ander de juistheidscontrole uitvoert op 
de facturen) 

Juistheidscontrole uitvoeren en zicht-
baar vastleggen op de facturen van het 
taxibedrijf voor de aanvang van de 
jaarrekeningcontrole  

SPO 
(TIC) 

1-4-2008 In 2007 is geconstateerd dat er geen controle op 
facturen leerlingenvervoer werd uitgevoerd. Advi-
seur Financiën heeft samen met de beleidsmede-
werker leerlingenvervoer van SPO dit onderdeel in 
kaart gebracht en een werkwijze ingevoerd waarin 
factuurcontrole plaatsvindt. Deze werkwijze is in 
2008 toegepast. 
De afdeling SPO had in 2008 onvoldoende capaci-
teit in het TIC team zodat in februari 2009 Deloitte 
is ingehuurd. Deloitte heeft op het proces leerlin-
genvervoer interne controle uitgevoerd via de pro-
cesmethode. In deze werkwijze heeft geen factuur-
controle plaatsgevonden.  

25 IC 2007 4.6.3.In het proces kwijtschel-
ding Belastingen is sprake van onvol-
doende functiescheiding (de aanvra-
gen worden door eenzelfde persoon in 
behandeling genomen en beschikt). 
Advies: functiescheiding in te voeren 
tussen deze handelingen, zodat de 
beschikkende functionaris controle kan 
uitvoeren op de juistheid van de ge-
nomen beslissing 

Bij het proces Kwijtschelding functie-
scheiding in voeren tussen aan-
vraag/beslissing versus contro-
le/beschikking 

FC 2008 Dit wordt begin 2009 aangepakt. 

26 IC 2007 4.6.4.Vastgesteld dat er geen 
interne controle plaatsvindt op de vol-
ledigheid van de verhuuropbrengsten. 
Advies: voor het opstellen van de jaar-
rekening een afstemming te maken 
tussen de geboekte huuropbrengsten 
en de vastgoedregistratie 

Afstemming maken tussen geboekte 
huuropbrengsten en de vastgoedregi-
stratie 

IBF 
(SO) 

1-4-2008 In de door afd. F&C op te stellen bestandslijsten 
worden de 
betreffende objecten in een overzicht gezet met 
daarbij de  
te verwachten huuropbrengst en de stand tot op 
heden. 
Hiermee wordt dus de afstemming gemaakt tussen 
geboekte  
huuropbrengsten versus de vastgoedregistratie 
(volledigheid opbrengsten waarborgen). 

27 Rek 2007 2.3.2 Er is een fout van 
€ 500,-- in de Sisa-verantwoording 
Inkomensdeel WWB 

Fout corrigeren SPO 1e helft 2008 Correctie is uitgevoerd en daarmee is dit punt af-
gedaan. 

28 Rek 2007 3.1 De voorziening onder-
wijskansen is per 31 dec. 2007 voor € 
76.000,-- te hoog verantwoord. 

Stand van de voorziening corrigeren SPO 1e helft 2008 Correctie is uitgevoerd en daarmee is dit punt af-
gedaan. 
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29 Rek 2007 3.1 De voorziening werkdeel 
WWB is per 31 dec. 2007 voor € 
45.000,-- te laag verantwoord. 

Stand van de voorziening corrigeren 
 
 

SPO 1e helft 2008 Correctie is uitgevoerd en daarmee is dit punt af-
gedaan. 

30 IC 2008 3.2 Het niet kunnen steunen 
op de adm.organisatie en de interne 
beheersing mbt het proces WMO huis-
houdelijke zorg waardoor onzekerheid 
over de juistheid en de rechtmatigheid 
bestaat.  

Maken van een voorstel voor vaststel-
ling door het college van de eindafre-
keningen 2007  
huishoudelijke hulp;  
Het samenstellen van een team admi-
nistratieve organisatie WMO;  
Het op orde brengen van de interne 
werkprocessen AO/IB WMO;  
Uitvoering interne controle ontvangen 
facturen WMO;  
Verbetering van de communicatie met 
de thuiszorgorganisaties;  
Het verbeteren van de opzet interne 
controle verantwoording CAK;  
Maken van een berekening aangaande 
de onzekerheid in de WMO uitgaven. 

SPO  
 
 
 
SPO 
 
SPO 
 
SPO 
 
SPO 
 
SPO 
 
SPO 

1-3-2009 Plan van aanpak is in overleg met de accountant 
tot stand gekomen en de interne controle is inmid-
dels via het team adm.organisatie uitgevoerd. 
B&W hebben op 31 maart 2009 de eindafrekening 
huishoudelijke hulp over 2007 vastgesteld. Het jaar 
2008 wordt via de jaarrekening 2008 verantwoord. 
Onzekerheidsberekening is via het ‘rapport interne 
controle financiële rechtmatigheid’ in beeld ge-
bracht. Daarin wordt ook op de te ondernemen 
acties in gegaan. 

31 IC 2008 3.5 Onvoldoende toetsings- 
mogelijkheden op de interne controles 
van Belastingen en heffingen. 

De interne controles op de juistheid 
van de WOZ waardes voortaan zicht-
baar vast te leggen 
Voor de uitvoering van de jaarreke-
ningcontrole een volledigheidscontrole 
belastingen opstellen. 
Aanbrengen functiescheiding in het 
proces kwijtschelding tussen in behan-
deling nemen en beschikken. 

Geo-
web  

2e helft 2009 
 
 
1-3-2009 
 
 
2e helft 2009 

Interne controle op juistheid WOZ-waardes zicht-
baar vastleggen; Zaken zijn in gang gezet en wor-
den in 3e kwartaal 2009 opgepakt 
Volledigheidscontroles opstellen; Controle lijsten 
zijn vastgelegd. 
 
Aanbrengen functiescheiding; Gemeente Ridder-
kerk brengt geen functiescheiding aan en is extra 
alert op belangenverstrengeling. 
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32 IC 2008 4.1 Opzet interne controle 
rechtmatigheid is onvoldoende vwb 
subsidies en investeringen, dossier-
vorming en rapportage.  
 
Rek 2008 4.3 Samenvatting manage-
mentletter (blz. 9) 

Rechtmatigheidsaspecten Subsidies 
alsnog beoordelen dmv dossiercontro-
le ipv de steekproefmethode. 
Rechtmatigheidsaspecten Investerin-
gen alsnog beoordelen op het gehele 
investeringsdossier incl. meerwerkfac-
turen. 
Dossiervorming op orde brengen met 
originele stukken danwel duidelijke 
verwijzingen.  
Uitvoering en rapportering van de tota-
le interne controlebevindingen sneller 
uit voeren 

SPO 
(TIC) 
 
TIC 
 
 
 
TIC 
 
 
TIC 

1-3-2009 
 
 
1-3-2009 
 
 
 
1-3-2009 
 
 
continu 

Dossiercontrole Subsidies is inmiddels afgerond 
door Deloitte. 
 
Investeringsdossier is alsnog beoordeeld. 
 
 
 
Inventarisatie van dossier is gereed.  
 
 
De totale eindrapportage is begin maart aan de 
accountant voorgelegd. Er is een afzonderlijke rap-
portage voor het college opgesteld en de aanbeve-
lingen daaruit zijn intern besproken 
In 2009 wordt na afloop van elke controleronde (3x 
per jaar) een rapport opgesteld en worden eventue-
le aanbevelingen met de verantwoordelijken be-
sproken. 

33 IC 2008 4.2 Het ontbreken van spelre-
gels meer- en minderwerk (als onder-
deel van het inkoopbeleid) vwb inves-
teringen. 

Het formeel regelen van spelregels 
rondom meer- en minderwerk op in-
vesteringen. 
Het uitvoeren en schriftelijke vastleg-
gen van interne controles op ingedien-
de offertes van investeringen. 

IBF 
 
 
TIC 

2e helft 2009 
 
 
2e helft 2009 

Dit is nog niet opgepakt. 
 
 
Dit wordt in de 2e helft van 2009 geformaliseerd. 



Nr  Omschrijving fout/ verbeterpunt/ 
advies 

Omschrijving van te nemen actie Wie wanneer Stand van zaken  
Mei 2009 

34 IC 2008 4.3 Risico op  te lage erf-
pachtcanons binnen de Grondexploita-
tie. 

Mogelijkheid van5-jaarlijkse  indexatie 
erfpachtcanons te overwegen. 
 
 
 
 
 
 
 
Bij afkoop van erfpachtcanons in het 
vervolg een onafhankelijke taxatie te 
laten uitvoeren (om het risico op een te 
lage verkoopprijs te ondervangen) 

SO 
 
 
 
 
 
 
 
 
SO 

2e helft 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
2e helft 2009 

Er zijn in de gemeente nog drie percelen die in 
erfpacht zijn uitgegeven. In twee gevallen wordt de 
canon iedere 5 jaar verhoogd (wijkgebouw Slikker-
veer van Dynamiek). In één geval kan de canon 
contractueel niet worden verhoogd. Dit contract 
loopt in 2014 af. Dan zal een nieuw contract wor-
den opgesteld met de mogelijkheid van verhoging 
van de canon, tenzij de erfpachter de grond wil 
kopen. 
Er is nog één perceel waar afkoop erfpacht aan de 
orde kan zijn, er van uitgaande dat Dynamiek dit 
niet zal doen. We praten dus over een serieus risi-
co. Mocht het betreffende bedrijf ooit de grond wil-
len kopen, dan zal voor dit specifieke geval een 
taxatie uitgevoerd worden, ondanks het feit dat de 
actuele grondprijzen voor bedrijfsterrein (waar in dit 
geval sprake van is) door de gemeente zelf worden 
vastgesteld aan de hand van een taxatie. 



Nr  Omschrijving fout/ verbeterpunt/ 
advies 

Omschrijving van te nemen actie Wie wanneer Stand van zaken  
Mei 2009 

35 IC 2008 4.6. Ontbreken verbandscon-
troles volledigheid opbrengsten. 

Bouwleges: verbandscontrole uitvoe-
ren tussen fin.adm. en register bouw-
vergunningen. 
 
 
 
 
 
 
Begrafenisrechten: verbandscontrole 
volledigheid. 
 
 
Verhuuropbrengsten: afstemming ma-
ken tussen geboekte huuropbrengsten 
versus de vastgoedregistratie (volle-
digheid opbrengsten waarborgen). 
 
Actualiseren contractenregister ver-
huur gemeentelijke gebouwen. 
 
 
 
Parkeerboetes: achterstand in opleg-
gen boetes wegwerken (risico op on-
volledigheid wegwerken). 
 
 
Parkeerboetes: verbandscontrole vol-
ledigheid door aansluiting te zoeken 
tussen de fin. Adm. en de doorlopend 
genummerde bonnenboekjes. Niet 
verantwoorde bonnen controleren op 
juistheid (vaststellen of deze terecht 
niet hebben geleid tot een boete). 

VVH 
 
 
 
 
 
 
 
 
WB 
 
 
 
IBF 
 
 
 
 
IBF 
 
 
 
 
VVH 
 
 
 
 
VVH 

1-3-2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-3-2009 
 
 
 
1-3-2009 
 
 
 
 
2e helft 2009 
 
 
 
 
31-12-08 
 
 
 
 
1-3-2009 

Jaarlijks wordt door de afd. VVH gecontroleerd of 
t.b.v. elke aanvraag bouwvergunning een legesop-
gave is verzonden aan de fin. adm.  
Per legesopgave van VVH wordt een koppelnum-
mer (met de aanslag) gevraagd alvorens de defini-
tieve opgave van leges wordt gedaan. Tevens 
wordt 1x 4 mnd een overzicht verzonden van leges 
voor de interne controle. 
 
Vanaf 1/1/2007 is er een volledigheidscontrôle tus-
sen dossiers en opbrengsten in de financiële admi-
nistratie beschikbaar bij afd. WB 
 
In de door afd. F&C op te stellen bestandslijsten 
worden de betreffende objecten in een overzicht 
gezet met daarbij de te verwachten huurop-brengst 
en de stand tot op heden. 
 
Hiermee wordt dus de afstemming gemaakt tussen 
geboekte huuropbrengsten versus de vastgoedre-
gistratie (volledigheid opbrengsten waarborgen). 
Wordt nog opgepakt. 
 
Achterstand wordt veroorzaakt door vacatures bin-
nen team Handhaving. Invulling vacatures wordt 
nog voor de zomervakantie verwacht. Daarna wordt 
achterstand aangepakt. 
 
Idem. 
 



Nr  Omschrijving fout/ verbeterpunt/ 
advies 

Omschrijving van te nemen actie Wie wanneer Stand van zaken  
Mei 2009 

36 IC 2008 4.7 Verbetering in de verant-
woording/verslaglegging van facturen 
en interne controle op de boekingsco-
dering. 

De factuurboekingen onderbouwen 
met originele facturen en schriftelijke 
bewijzen (b.v. overeenkomsten). 
 
Verbeteren van de interne controle op 
de boekingscoderingen (m.n. de juiste 
kostencategorie). 

FC 
 
 
 
FC 

Continu 
 
 
 
2e helft 2009 

Dit heeft de benodigde aandacht gekregen. 
 
 
 
Dit wordt in de 2e helft van 2009 opgepakt. 

37 Rek 2008 2.3.2. Fouten en onzekerhe-
den in de SiSa-verantwoording (blz. 4) 
 

Verkeerd gecodeerde factuur in WWB 
Werkdeel corrigeren 
 
Onzekerheid in onderdeel OAB, Mars-
routeplannen bibliotheken en CJG 
afwikkelen 

SPO/ 
FC 
 
SPO 

2009 
 
 
2009 

Dit moet nog worden uitgevoerd. 
 
 
Na definitieve vaststelling van de subsidies zal de 
onzekerheid niet meer bestaan. In de loop van 
2009 oppakken. 

38 Rek 2008 3.1 Onzekerheden en niet 
financiële rechtmatigheidsfouten  
(blz. 6) 

Beëindigen toepassen overgangsrecht 
WMO.  

GSC 2009  

39 Rek 2008 3.2 Begrotingsrechtmatig-
heid (blz. 7 en 8) 

Verbeteren budgetbeheer investerin-
gen zodat overschrijdingen tijdig wor-
den gemeld. 

FC 2009 In de budgetrapportages en programmamonitoren 
ook aandacht gaan schenken aan de investerings-
uitgaven en niet alleen aan de kapitaallasten die 
daarmee samenhangen. Bij de 3e programmamoni-
tor 2009 wordt hier specifiek aandacht aan be-
steed. 

40 Rek 2008 6. Grondexploitatie en bij-
zondere projecten, Niet in exploitatie 
genomen gronden )blz. 11 en 12’ 

Als stelregel hanteren dat de raad 
kostprijscalculaties vaststeld vooraf-
gaand aan de gronduitgifte. 

SO 2009  

41 Rek 2008 1. Samenvatting, Controle 
WMO huishoudelijke zorg (blz. 1) 

Uitvoeren organisatiegerichte controle 
op de WMO huishoudelijke zorg door 
de accountant, uitmondend in adviezen 
voor eventuele verbetering van het 
WMO-proces 

Deloitte zomer 2009 Aan Deloitte is gevraagd een offerte voor deze 
extra controle op te stellen. 

      
      
      
      
      
      
      
      

 


