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Stand van zaken actiepunten accountant na controle rekening 2013 
(C Rek = controle rekening; IC = interim-controle)  
 

A. Openstaande actiepunten 

Datum: 12 mei 2014             
Nr. Omschrijving fout/ verbeter-

punt/ advies accountant 
Omschrijving van te nemen 
actie/advies (Ridderkerkse 
werkwijze volgen) 

Proces/afd. Wanneer Wijze van afdoening en stand van zaken actuali-
seren 
Reactie / actuele situatie over wijze van afwikkeling 

 Grondexploitaties 
C2013 2.3 
Verbeterpunten argumentatie en 
documentatie grondexploitaties 

a. transparantie 
b. maken van / zorgen voor slui-
tende onderbouwingen 
c. verbinding tussen planeco-
noom en financiën 
d. internal control (wie stelt sa-
men, wie controleert, wie toetst, 
wie besluit) 
e. onderbouwen gehanteerde 
parameters/uitgangspunten 
f. onderbouwen risico-analyses 
g onderling challengen. 

Ruimte – projecten 
 
 

continue Stand van zaken mei 2014: 
Deels worden deze onderwerpen al in de bestaande 
werkwijze meegenomen. Te noemen zijn de punten 
a, b, d, e en f. 
Domein Ruimte pakt de verbeterpunten, na afstem-
ming met Concern control, verder op in het twee-
de/derde kwartaal. 
De onderbouwing van risico-analyses wordt meege-
nomen in de meerjarenprognose grondexploitaties 
die in het 4

e
 kwartaal 2014 aan het bestuur wordt 

aangeboden. 

3 Grondexploitaties 
IC 2013 2.3.1 
GR Nieuw Reijerwaard 

 
 
Om de risico’s beter te kunnen 
beheersen dient voor de grond-
exploitatie Nieuw Reijerwaard 
een risicoprofiel (scenario-
analyse) te worden gemaakt, 
waarbij vooral moet worden 
gedacht aan: 
- gevolgen voor uitkomst bij 
vertraging gronduitgifte 
- gevolgen voor uitkomst bij 
daling verkoopprijzen. 
- aanwezige mogelijkheid van 
optimalisatie binnen de exploita-
tie 

 
 
Ruimte – projecten 

 
 
Jaarlijks 4e 
kwartaal 

 
Stand van zaken januari 2014: 
In de GR is afgesproken dat de grondexploitatie 
twee maal per jaar wordt herzien.  
In januari 2014 heeft een actualisering plaatsgevon-
den van de grondexploitatie Nieuw Reijerwaard. 
Daarmee is een reëler beeld gegeven van de be-
staande risicosituatie.  
Voor de grondexploitatie is een Monte Carlo Analyse 
uitgevoerd, waarbij in de berekeningen met band-
breedtes is gewerkt. Dit geldt voor het rentepercen-
tage, de kostenstijgingen van de verschillende werk-
zaamheden, en de grondopbrengsten. Daarnaast is 
een doorrekening gemaakt van de financiële gevol-
gen van de variatie in het uitgiftetempo. 
Stand van zaken mei 2014: 
Gezien het risicoprofiel wordt voor dit onderwerp een 
stuurgroep gevormd. 



Actiepunten accountant na Jaarrekening 2013 2 

Nr. Omschrijving fout/ verbeter-
punt/ advies accountant 

Omschrijving van te nemen 
actie/advies (Ridderkerkse 
werkwijze volgen) 

Proces/afd. Wanneer Wijze van afdoening en stand van zaken actuali-
seren 
Reactie / actuele situatie over wijze van afwikkeling 

4 Administratie en verslagleg-
ging 
IC 2013 2.3.2 
Er is het risico dat begrotingswij-
zigingen niet juist, volledig en 
tijdig in de financiële administra-
tie zijn verwerkt. 

 
 
 
Een procedure en bevoegdhe-
denstructuur opzetten waardoor 
zichtbaar wordt gecontroleerd of 
begrotingswijzigingen juist, vol-
ledig en tijdig in de financiële 
administratie zijn verwerkt. 

 
 
 
Bedrijfsvoering - Fi-
nanciën 
 
 

 
 
 
1e kwartaal 
2014 

 
 
Stand van zaken december 2013: 
In overleg met Concern control worden deze punten 
niet meer in de oude organisatie uitgezet maar in de 
BAR-organisatie. 
Stand van zaken mei 2014: 
In de BAR-organisatie worden alle financieel belang-
rijke processen in 2014 extra getoetst. Het proces 
binnen de afdeling financiën rondom begrotingswijzi-
gingen is er daar een van. 

5 
 
b 

Investeringen en aanbesteding 
IC 2013 2.3.3 
Een getekende opdrachtgunning 
was niet in het investeringsdos-
sier aanwezig. 

 
 
Voor het bewaken van de volle-
digheid van de dossiervorming 
een standaarddossierindeling 
opzetten voor aanbestedingen 
en toezien op de handhaving 
daarvan. 

 
 
Bedrijfsvoering - juri-
dische zaken 
B&O 

 
 
1e kwartaal 
2014 

 
 
Stand van zaken december 2013: 
Een standaarddossierindeling (checklist) bij aanbe-
stedingen wordt opgesteld en ter beschikking ge-
steld. 
Alle opdrachtbrieven worden per definitie gedocu-
menteerd in Verseon (digitale registratie, afdoening 
en archivering). 
Stand van zaken mei 2014: 
Dit maakt deel van de interne controle van Concern 
control. 

6 
 
a 
 

Inkoop en factuurverwerking 
IC 2013 2.3.4 
Niet altijd wordt zichtbaar vastge-
legd dat aan een factuur een 
opdrachtverstrekking ten grond-
slag ligt. 
 

 
 
Strikter toezien op de naleving 
van het intern geldende inkoop-
beleid 
 

 
 
Afdelingshoofden 
Bedrijfsvoering Fi-
nanciën 
 

 
 
continu 
 

 
Stand van zaken december 2013: 
Dit wordt met ingang van 2014 in BAR-verband op-
gepakt. 
Stand van zaken mei 2014: 
Het inkoopbeleid is een van de processen die uitge-
breid getoetst wordt in de interne controle van Con-
cern control.  
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Nr. Omschrijving fout/ verbeter-
punt/ advies accountant 

Omschrijving van te nemen 
actie/advies (Ridderkerkse 
werkwijze volgen) 

Proces/afd. Wanneer Wijze van afdoening en stand van zaken actuali-
seren 
Reactie / actuele situatie over wijze van afwikkeling 

7 
 
b 

SiSa-regelingen/ subsidies 
C Rek 2009 4.7.2 
Subsidies 
IC 2013 2.3.5 
Risico van niet tijdige subsidie-
toekenning of –vaststelling door 
ontbreken zichtbare overall-
controle op termijnen. 

 
 
Controle op naleving subsidie-
termijnen zichtbaar vastleggen 
in een subsidieregister en moni-
toring daarvan door een onaf-
hankelijke functionaris. 

 
 
Maatschappij - Ad-
vies maatschappij 
Concern control 

 
 
Continu 
 

 
Stand van zaken december 2013: 
In het subsidiebeleid zoals dat nu wordt ontwikkeld, 
het eerste deel ligt in januari 2014 ter besluitvorming 
bij de raad, is in het subsidieproces een prominente 
plek en rol ingeruimd voor de functie van subsidie 
coördinator. Deze persoon wordt verantwoordelijk 
voor de controle op de naleving van subsidietermij-
nen en het bijhouden van het subsidieregister. 
Stand van zaken mei 2014: 
De nieuwe subsidieverordening is door de raad 
vastgesteld op 23 januari 2014.  

8 Afrekening vergoeding bijzon-
der basisonderwijs (incl. afre-
kening verzelfstandiging 
openbaar onderwijs) 
C Rek 2005 7.7/C Rek 2006/ 
C Rek 2007 3.1/ C Rek 2008 5.2 
Afwikkeling van de overschrij-
dingsregeling basisonderwijs en 
de voorziening exploitatiekosten 
bijzonder basisonderwijs (blz. 
11). 

 
 
 
 
 
 
Afrekening opstellen 
 

 
 
 
 
 
 
Maatschappij - Ad-
vies maatschappij 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
1e kw. 2014 
 

 
 
 
 
 
Stand van zaken december 2013: 
Op basis van de – met vertraging – van de school-
besturen verkregen informatie en uitgevoerde extra-
polaties zijn door Deloitte berekeningen uitgevoerd 
op basis waarvan een beeld is ontstaan over de 
verrekening die met de schoolbesturen moet plaats-
vinden. De resultaten van de uitgevoerde berekenin-
gen zijn in januari 2014 met de meest betrokken 
schoolbesturen besproken. De beschikkingen over 
de afrekening zullen uitgaan begin februari 2014. Het 
college heeft de raad bij RIB geïnformeerd. De uit-
komsten van de berekeningen door Deloitte worden 
verwerkt in de rekening 2013. 
Stand van zaken mei 2014: 
De uitkomsten zijn in de jaarrekening 2013 verwerkt.  
Er is pro forma bezwaar aangetekend door twee 
schoolbesturen tegen de terugvordering. Een 
schoolbestuur heeft beroep aangetekend bij Gede-
puteerde Staten tegen de vaststelling van de over-
schrijding. Deze verweren moeten door de school-
besturen nog inhoudelijk onderbouwd worden. Af-
wikkeling op korte termijn is niet te verwachten. 
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Nr. Omschrijving fout/ verbeter-
punt/ advies accountant 

Omschrijving van te nemen 
actie/advies (Ridderkerkse 
werkwijze volgen) 

Proces/afd. Wanneer Wijze van afdoening en stand van zaken actuali-
seren 
Reactie / actuele situatie over wijze van afwikkeling 

9 Begraafrechten 
IC 2013 2.4.1 
Meerdere medewerkers hebben 
de bevoegdheid gedurende het 
jaar tarieven grafrechten te mu-
teren, waardoor er het risico 
ontstaat op een onjuiste facture-
ring. 

 
 
Bevoegdheden van medewer-
kers beperken, zodat muteren 
gedurende het jaar onmogelijk 
is. 

 
 
B&O - Advies & Pro-
grammering 
 
 

 
 
november 
2013 

 
Stand van zaken december 2013: 
Overleg met de applicatiebeheerder en de admini-
strateur begraafplaatsen heeft op 22 november 
plaatsgevonden.  
Jaarlijks worden de vastgestelde grafrecht tarieven 
éénmalig ingevoerd door de applicatiebeheerders. 
Mutatie van deze grafrechten is niet mogelijk door 
degene die de aanslagbiljetten grafrechten maakt 
(administrateur begraafplaatsen). De administrateur 
heeft geen bevoegdheid (en dus geen mogelijkheid) 
om gedurende het jaar tarieven van de grafrechten 
te muteren. 
Alleen voor incidenteel maatwerk is de administra-
teur bevoegd handmatig het tarief in te voeren op het 
aanslagbiljet. 
Stand van zaken mei 2014: 
Op de handmatige aanslagen wordt achteraf interne 
controle toegepast. 

10 
 
 
 
 
 

Uitkeringen en inkomensover-
drachten – Leerlingenvervoer 
IC 2012 2.3.2.5 
Doordat facturen leerlingenver-
voer niet juist zijn is er het risico 
dat teveel betaald wordt. 

 
 
 
Factuurcontrole leerlingenver-
voer uitvoeren en bepalen hoe 
groot het eventueel teveel be-
taalde bedrag is en factuurcon-
trole structureel organiseren en 
voor de jaarrekening 2013 op-
stellen van een analyse per jaar 
van wat mogelijk teveel is be-
taald aan facturen leerlingenver-
voer tot september 2013. 

 
 
 
Publiek - Toegang 

 
 
 
4

e
 kw 2013 

 
 
Stand van zaken december 2013: 
De gemeente heeft in de afgelopen periode de nodi-
ge inspanningen verricht om aanvullende contractaf-
spraken met Helbro af te dwingen. Dit is helaas niet 
gelukt, waardoor de onzekerheid over de hoogte van 
de gefactureerde bedragen blijft bestaan.  
De inschatting is dat per schooljaar een bedrag van 
€ 125.000,- teveel is betaald.  
2009: €   75.000,- 
2010: € 125.000,- 
2011: € 125.000,- 
2012: € 125.000,- 
2013: €   75.000,- 
Stand van zaken mei 2014: 
De onderhandelingen zijn nog steeds gaande via 
een bemiddelaar. Beide partijen hebben op dit mo-
ment de intentie om er via een minnelijke oplossing 
uit te komen.  



Actiepunten accountant na Jaarrekening 2013 5 

Nr. Omschrijving fout/ verbeter-
punt/ advies accountant 

Omschrijving van te nemen 
actie/advies (Ridderkerkse 
werkwijze volgen) 

Proces/afd. Wanneer Wijze van afdoening en stand van zaken actuali-
seren 
Reactie / actuele situatie over wijze van afwikkeling 

16 Wet Markt en Overheid (MenO) 
IC 2013 II.2 
Implementatie van de Wet MenO 
in 2014, let op praktische en/of 
juridische aspecten 

 
 
Bij opstellen advies over imple-
mentatie van de Wet MenO door 
juridische zaken ook de betrok-
ken uitvoerende afdelingen be-
trekken. 

 
 
Bedrijfsvoering Juri-
dische zaken 

 
 
2014 

 
Stand van zaken december 2013: 
In het voorjaar van 2014 wordt er een voorlichtings-
bijeenkomst georganiseerd, waarbij de afdelingen 
die mogelijk te maken krijgen met deze wet geïnfor-
meerd worden over de consequenties en afspraken 
worden gemaakt over hoe hier verder mee om te 
gaan. 
Stand van zaken mei 2014: 
De voorlichtingsbijeenkomst staat gepland voor me-
dio 2014. 

17 Wet normering bezoldiging 
topfunctionarissen publieke 
en semipublieke sector (WNT) 
IC 2013 II.3 
De wet geldt ook voor personen 
die worden ingehuurd of zijn 
gedetacheerd bij de gemeente. 
Hierdoor is een goede registratie 
van deze personen van belang. 

 
 
 
 
Centraal bijhouden van een 
overzicht van personen die wor-
den ingehuurd of zijn gedeta-
cheerd bij de gemeente zodat 
inzicht bestaat wanneer een 
melding inzake de WNT moet 
worden gedaan 

 
 
 
 
BAR@work HRM 

 
 
 
 
vanaf nov 
2013 

 
 
 
Stand van zaken december 2013: 
Er is een bestaand ‘register’ waarin al kosten van 
inhuur worden vastgelegd: het loonkostenoverzicht. 
Dit overzicht zal waar nodig worden aangepast aan 
de verplichte informatie volgens de WNT. Dit wordt 
verder in BAR-verband opgepakt. 
Stand van zaken mei 2014: 
Rapportage heeft in het kader van de jaarrekening 
2013 plaatsgevonden. 

18 Verbijzonderde interne contro-
le 
C 2013 6.1 

Verder onderzoek naar de ver-
dere optimalisatie van de interne 
controle 

Concern control 2014 Stand van zaken mei 2014: 
De interne controle voor de BAR organisatie wordt 
nu ingericht. Hierbij wordt een efficiënte en effectieve 
IC nagestreefd. 

19 Risicomanagement 
C 2013 6.2 

Inrichten adequaat systeem van 
risicomanagement 

Concern control 2014 Stand van zaken mei 2014 
Het risicomanagement wordt in 2014 als proces cen-
traal opgepakt binnen de BAR-organisatie. Daarbij 
wordt risicobeheersing met behulp van ondersteu-
nende software voor alle betrokken partijen (GR 
BAR en 3 gemeenten)  ingericht. Risicomanagement 
zal meer in de P&C-cyclus worden ingebed door 
afwijkingen te gaan melden via de tussenrapporta-
ges. 
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B. Afgedane actiepunten  
(C Rek = controle rekening; IC = interim-controle)   
Datum: 12 mei 2014             
Nr. Omschrijving fout/ verbeter-

punt/ advies accountant 
Omschrijving van te nemen 
actie/advies (Ridderkerkse 
werkwijze volgen) 

Proces/afd. Wanneer Wijze van afdoening en stand van zaken actuali-
seren 
Reactie / actuele situatie over wijze van afwikkeling 

1 
 
 
a 
 

Grondexploitaties 
IC 2011 2.3.2.1.1 
IC 2012 2.3.2.1 
Tussentijdse informatievoorzie-
ning grondexploitaties is niet 
toereikend en geeft een te opti-
mistische afspiegeling in de pro-
grammamonitor.  

 
 
 
Verbeteren van de periodieke 
informatievoorziening grondex-
ploitaties waardoor kwaliteit van 
de programmamonitor wordt 
verbeterd.  

 
 
 
Ruimte – projecten 
 
 

 
 
 
1

e
 en 2

e
 

tussentijdse 
rapportage 
2014  

 
 
Gerapporteerd december 2013: 
Afwijkingen ten opzichte van de begroting worden bij 
de 1

e
 en 2

e
 monitor gemeld. Bij deze rapportages 

worden alleen de belangrijkste afwijkingen per com-
plex opgenomen. Daarnaast worden de gevolgen 
aangegeven van de geconstateerde afwijkingen voor 
het eindresultaat van de betreffende complexen. Dit 
loopt nog steeds conform afspraak. Bij de 2

e
 monitor 

2013 is de raad opnieuw met een RIB geïnformeerd 
over de grondexploitaties. Bovendien zijn er twee 
bijeenkomsten georganiseerd voor de raadsleden (2 
april 2013 en 6 juni 2013) over de grondexploitaties. 
Stand van zaken mei 2014: 
Dit loopt nog steeds conform eerder gedane afspra-
ken. Deze werkwijze is inmiddels ingebed in de P&C 
Cyclus. Dit actiepunt is hiermee afgedaan. 

b IC 2013 2.3.1 
De tussentijdse informatievoor-
ziening rondom de grondexploi-
taties is nog niet optimaal (Te 
rooskleurige voorstelling van de 
stand van zaken van “Het Zand” 
in de 2

e
 monitor 2013). 

 
De periodieke informatievoor-
ziening rondom de grondexploi-
taties nog meer afstemmen met 
de werkelijke realisatie ten op-
zichte van de planning. 

 
Ruimte – projecten 
 
 

 
rek 2013, 
1

e
 en 2

e
 

tussentijdse 
rapportage 
2014 

Stand van zaken december 2013: 
De grondexploitatie Het Zand is op 28 november 
2013, gelijktijdig met de vaststelling van de 2

e
 moni-

tor 2013, opnieuw vastgesteld door de raad. Daarbij 
zijn de inkomsten verder doorgeschoven naar de 
toekomst en is de exploitatieperiode met twee jaar 
verlengd. Over de stand van zaken van de overige 
grondexploitaties is de raad op 28 november 2013, 
voor zover nodig, geïnformeerd met een RIB (zie 
hierboven). 
Stand van zaken mei 2014: 
De huidige tussentijdse informatievoorziening is toe-
reikend. Dit actiepunt is hiermee afgedaan. 
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Nr. Omschrijving fout/ verbeter-
punt/ advies accountant 

Omschrijving van te nemen 
actie/advies (Ridderkerkse 
werkwijze volgen) 

Proces/afd. Wanneer Wijze van afdoening en stand van zaken actuali-
seren 
Reactie / actuele situatie over wijze van afwikkeling 

2 Grondexploitaties 
IC 2011 2.3.2.1.1 
IC 2012 2.3.2.1 
IC 2013 2.3.1 
Voor oordeel accountant over de 
jaarrekening nog werkzaamhe-
den uitvoeren: 
 

 
 
 
a. Maken analyse begroot-
werkelijk per plan 
b. toetsen gebruikte parameters 
en desgewenst bijstellen ervan 
c. tussentijds informeren van 
BenW en/of raad over voortgang 
van de grexen 
d. nagaan of voor NIEGG 
raadsbesluiten zijn genomen om 
in de nabije toekomst deze 
complexen gerealiseerd gaan 
worden. Zo niet alle kosten an-
ders dan grondaankopen afboe-
ken. 
e. het maken en laten vaststel-
len van herziene exploitatiecal-
culaties en indien nodig een 
verliesvoorziening treffen dan 
wel bijstellen 
f. analyseren of ingerekende 
verkoopprijzen uit de grondex-
ploitaties voldoen aan het actue-
le prijspeil. 

 
 
 
Ruimte – projecten 
 
 

 
 
 
t/m half feb. 
2014 

 
 
Gerapporteerd december 2013 
Ten behoeve van de rekening 2013 worden de pun-
ten a t/m f uitgevoerd. 
Stand van zaken mei 2014: 
Deze actiepunten zijn in de jaarrekening 2013 ver-
werkt. Dit actiepunt is hiermee afgedaan. 
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Nr. Omschrijving fout/ verbeter-
punt/ advies accountant 

Omschrijving van te nemen 
actie/advies (Ridderkerkse 
werkwijze volgen) 

Proces/afd. Wanneer Wijze van afdoening en stand van zaken actuali-
seren 
Reactie / actuele situatie over wijze van afwikkeling 

5 
 
a 
 

Investeringen en aanbesteding 
IC 2013 2.3.3 
Nog te realiseren investerings-
bijdragen van derden sluiten qua 
hoogte niet aan met de achter-
liggende beschikkingen. 
 

 
 
Verschillen via de kredietbewa-
king investeringen voorafgaand 
aan het opstellen van de jaarre-
kening 2013 afronden. 
 

 
 
B&O 
Bedrijfsvoering finan-
ciën 
 

 
 
Half febr. 
2014 
 

 
 
Stand van zaken december 2013: 
Budgetbeheerders moeten bij een afwijking van het 
bedrag in de beschikking ten opzichte van de eerder 
verwachte bijdrage deze wijziging doorgeven aan 
F&C. Dit geldt eveneens voor het doorgeven van de 
termijn waarop de bijdrage verwacht wordt. 
F&C voert dit onderwerp op in de budgetgesprekken.  
Voor afronden jaarrekening 2013 worden alle ver-
wachte inkomsten gecheckt. 
Stand van zaken mei 2014: 
Dit is uitgevoerd in het kader van de jaarrekening 
2013. Dit actiepunt is hiermee afgedaan. 

6 
 
b 

Inkoop en factuurverwerking 
IC 2013 2.3.4 
Door het ontbreken van het “vier 
ogen principe” in de parafering 
van facturen is er het risico dat 
een prestatie niet of onjuist is 
geleverd. 

 
 
Aan het proces van de factuur-
controle een interne controle 
maatregel toevoegen vanaf een 
bepaalde opdrachtwaarde 

 
 
Bedrijfsvoering Fi-
nanciën 

 
 
continu 

 
Stand van zaken december 2013: 
Dit vindt met ingang van 2014 plaats in BAR-
verband. 
Stand van zaken mei 2014: 
Met de invoering van de digitale facturen en het 
nieuwe financiële systeem is automatisch een vier 
ogen principe ingevoerd bij de parafering van factu-
ren. Dit actiepunt is hiermee afgedaan. 

7 
 
a 
 

SiSa-regelingen/ subsidies 
C Rek 2009 4.7.2 
Bij diverse SiSa-regelingen 
(BOS, OAB, CJG, WSW) kan de 
rechtmatigheid van de verant-
woorde uitgaven 2009 niet wor-
den vastgesteld omdat de ver-
antwoordingen van de uitvoe-
rende instellingen nog niet zijn 
ontvangen. 
 

 
 
Deloitte adviseert de verant-
woordingsdata in de beschikkin-
gen eerder vast te stellen. De 
mogelijkheden hiervoor moeten 
worden onderzocht. 
 

 
 
Maatschappij - Ad-
vies maatschappij 
 

 
 
1

e
 kw. 2014 

 
Stand van zaken december 2013: 
In het vervolg moet de informatie half maart beschik-
baar zijn zodat alle SiSa-subsidies voorafgaand aan 
de accountantscontrole zijn vastgesteld. Het streven 
is om de subsidies van de SiSa-regelingen vóór de 
start van de accountantscontrole te hebben vastge-
steld. 
Met Sport en Welzijn is afgesproken dat zij hun deel 
van de SiSa verantwoording 2013 uiterlijk half maart 
2014 aanleveren.  
Stand van zaken mei 2014: 
In het kader van de jaarrekening 2013 zijn alle zaken 
correct aangeleverd. Dit actiepunt is hiermee af-
gedaan.  
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Nr. Omschrijving fout/ verbeter-
punt/ advies accountant 

Omschrijving van te nemen 
actie/advies (Ridderkerkse 
werkwijze volgen) 

Proces/afd. Wanneer Wijze van afdoening en stand van zaken actuali-
seren 
Reactie / actuele situatie over wijze van afwikkeling 

11 Sociale uitkeringen 
IC 2013 2.4.3 
Onvoldoende analyse aanslui-
tingsverschil subadministratie 
uitkeringen met de financiële 
administratie concern 

 
 
Periodiek opstellen aansluiting 
tussen subadministratie 
GWS4all en financiële admi-
nistratie en aansluitingsverschil-
len direct analyseren en recht-
zetten. 

 
 
Maatschappij - Vak-
ondersteuning 
Bedrijfsvoering Fi-
nanciën 

 
 
continu 

 
Stand van zaken december 2013: 
Er wordt periodiek aansluiting gezocht. 
Verschillen worden uitgezocht. Vóór 15 december 
2013 is de afstemming tussen GWS4all en de finan-
ciële administratie afgerond. 
Stand van zaken mei 2014: 
Dit onderwerp is in het kader van de jaarrekening 
2013 uitgevoerd. Dit actiepunt is hiermee afge-
daan. 

12 Controle rechtmatigheid 
IC 2012 2.3.3.4 
Inkoopscan 

 
 
Door het opstellen van een in-
koopscan op crediteurenniveau 
kan inzichtelijk worden gemaakt 
of de Europese aanbestedings-
normen per crediteur worden 
overschreden. 

 
 
Concern control 

 
 
Vanaf 2013 

 
Stand van zaken december 2013: 
De inkoopscan maakt inmiddels onderdeel uit van 
het reguliere proces van de interne controle rechtma-
tigheid. Over de bevindingen van de scan wordt ge-
rapporteerd in de deelrapportages. Dit actiepunt is 
hiermee afgedaan. 

13 Controle rechtmatigheid 
IC 2013 2.4.4 Investeringen en 
aanbesteding 
Checklist interne controle aan-
bestedingen is nog niet geactua-
liseerd naar de “Aanbestedings-
wet 2012”. 

 
 
De checklist voor de interne 
controle op aanbestedingen 
baseren op de nieuwe “Aanbe-
stedingswet 2012” en toepassen 
van de steekproeven 3

e
 kwartaal 

2013. 

 
 
Bedrijfsvoering Fi-
nanciën  
Concern control 

 
 
nov 2013 

 
Stand van zaken december 2013: 
De checklist is aangepast en gebaseerd op de nieu-
we “Aanbestedingswet 2012”. De steekproeven van 
het 3

e 
 en 4

e
 kwartaal zijn uitgevoerd met behulp van 

de aangepaste checklist. Dit actiepunt is hiermee 
afgedaan. 

14 Controle rechtmatigheid 
IC 2013 2.4.4 Belastingop-
brengsten 
Checklist interne controle is voor 
verbetering vatbaar. 

 
 
De checklist interne controle 
belastingen aanvullen met een 
toets op de juistheid van het 
gehanteerde belastingtarief. 

 
 
Bedrijfsvoering Fi-
nanciën  
Concern control 

 
 
nov 2013 

 
Stand van zaken december 2013: 
De checklist is aangevuld met een vraag waarmee 
de juistheid van het gehanteerde belastingtarief ge 
toetst wordt. Dit actiepunt is hiermee afgedaan. 
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Nr. Omschrijving fout/ verbeter-
punt/ advies accountant 

Omschrijving van te nemen 
actie/advies (Ridderkerkse 
werkwijze volgen) 

Proces/afd. Wanneer Wijze van afdoening en stand van zaken actuali-
seren 
Reactie / actuele situatie over wijze van afwikkeling 

15 Controle rechtmatigheid 
IC 2013 2.4.4 Begraafrechten 
Een steekproef interne controle 
grafrechten is onjuist uitgevoerd, 
waardoor voor de jaarrekening 
nog niet kan worden gesteund 
op de IC Ridderkerk voor dit 
onderdeel. 

 
Aanvullende interne controle op 
de juistheid van de gehanteerde 
tarieven grafrechten en toezien 
op juistheid conclusies. 

 
Bedrijfsvoering Fi-
nanciën  
Concern control 

 
4

e
 kw 2013 

Stand van zaken december 2013: 
Een aanvullende integrale controle wordt uitgevoerd 
op de juistheid van de gehanteerde tarieven. Extra 
capaciteit wordt ingezet om toe te zien op de juist-
heid van de conclusies van de IC. 
Stand van zaken mei 2014: 
Dit onderwerp is in het kader van de jaarrekening 
2013 uitgevoerd. Dit actiepunt is hiermee afge-
daan. 

 
 


