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Nog openstaande actiepunten accountant na Programmarekening 2011 
(C Rek = controle rekening; IC = interim-controle)   
Datum: 29 mei 2012 (B&W - )                
Nr. Omschrijving fout/ verbeter-

punt/ advies accountant 
Omschrijving van te nemen 
actie/advies  

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

1 Grondexploitatie- doorbelas-
ting van uren  
C Rek2009 2.2 / 3.1.2 
2011 3.1 
De economische crisis heeft 
grote invloed op de resultaten 
van grondexploitaties. In verband 
daarmee herziene grondexploita-
ties hebben in veel gevallen ef-
fect op de gemeentebegroting, 
mede omdat een lagere bouw-
productie ook leidt tot minder 
OZB en bouwleges, alsmede 
geringere doorbelasting van uren 
van technische ambtenaren aan 
grondexploitaties. 

 
 
 
Het is aan te bevelen reeds nu 
te onderzoeken of een mogelijke 
grotere doorbelasting van uren 
aan andere begrotingsposten 
dan grondexploitaties kan wor-
den opgevangen door in minde-
re mate technische werkzaam-
heden voor grondexploitaties uit 
te besteden/ zie ook punt 2. 

 
 
 
Stedelijk beleid/ 
Beheer en Uitvoering/ 
Ondersteuning F&C 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2e kw. 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Stand van zaken: 
In de begroting zullen wij beschouwingen wijden aan 
de mogelijke gevolgen van de economische crisis 
voor de toerekening van kosten aan grondexploita-
ties. Hiermee is het beheersen van het risico van 
minder doorbelasting van kosten aan grondexploita-
ties geborgd in het proces van de begroting. 

2 Grondexploitaties 
IC 2011 2.3.2.1.1 
Grondexploitaties worden niet 
tijdig geactualiseerd. Daardoor is 
er het risico dat er niet tijdig kan 
worden ingespeeld op negatieve 
ontwikkelingen omtrent de 
grondexploitaties. 
 
C Rek 2011 5.2 
Nog niet alle grondexploitaties 
zijn geactualiseerd. 
 
 

 
 
In de organisatie er op toezien 
dat exploitatiecalculaties tijdig 
tussentijds worden herzien en 
vastgesteld door de raad 
 
 
 
 
Zie bij Rek. 2011 3.1 en 3.3 

 
 
Stedelijk beleid 

 
 
juli 2012 

 
 
Stand van zaken: 
Er is afgesproken dat in de paragraaf grondbeleid bij 
de jaarrekening per complex wordt gekeken of ac-
tualisatie aan de orde is. Daarbij wordt ook aange-
geven op welk moment dat in het jaar zal gebeuren. 
Hierbij is het toezien op de tijdige actualisatie ge-
borgd in het proces van de jaarrekening. 
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Nr. Omschrijving fout/ verbeter-
punt/ advies accountant 

Omschrijving van te nemen 
actie/advies  

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

 Grondexploitaties 
C Rek 2011 3.1 
Haalbaarheid woningbouwpro-
gramma Het Zand. 
 
 
 
 
 
Frequentie actualiseren grond-
exploitaties 

 
 
Het in te rekenen woningbouw-
programma Het Zand laten toet-
sen op haalbaarheid ten aanzien 
van afzettempo en prijsstelling. 
 
 
 
De frequentie van het actualise-
ren van de grondexploitaties 
waar nodig verhogen. 
De resultaatverwachtingen van 
de grondexploitaties met ver-
hoogde aandacht monitoren. 

 
 
Sturing en Beleid 
 
 
 
 
 
 
Sturing en Beleid 

 
 
3e kw. 2012 
 
 
 
 
 
 
juli 2012 

 
 
Stand van zaken: 
Dit wordt meegenomen bij het actualiseren van de 
grondexploitatie die in de loop van 2012 aan de ge-
meenteraad wordt aangeboden. In de op te stellen 
grondexploitatie wordt ook conform afspraak een 
zwaar weer scenario opgenomen. 
 
Stand van zaken: 
Dat gaan we doen voorafgaand aan de interim-
controle van de accountant in september 2012. 

 Grondexploitaties 
C Rek 2011 3.3 
Voor de bouwgronden in exploi-
tatie zijn geen risicoanalyses 
gemaakt. 

 
 
Voor de plannen in exploitatie 
jaarlijkse een risicoanalyse ma-
ken voor renterisico’s, afzetrisi-
co’s, prijsrisico’s en kostenrisi-
co’s. Op basis van deze risico-
analyse bepalen of een voorzie-
ning voor verlies moet worden 
getroffen. 

 
 
Sturing en Beleid 

 
 
jaarlijks 4e 
kwartaal 

 
 
Stand van zaken: 
Dit gaan we doen in het kader van het proces van de 
jaarrekening. 

3 Debiteuren 
IC 2011 2.3.2.2 
Betalingsherinneringen worden 
niet tijdig verstuurd. Daardoor is 
het risico van oninbaarheid ver-
groot. 

 
 
In de organisatie er strikter op 
toezien dat de procedures voor 
het versturen van betalingsher-
inneringen strikter worden nage-
leefd. 

 
 
Ondersteuning 
F&C 

 
 
IC 2012 

 
Stand van zaken: 
De procedure voor betalingsherinneringen is opge-
nomen in de interne controle. 
In de 1e periode van de interne controle 2012 zijn 
steekproeven gedaan op de tijdige verzending van 
betalingsherinneringen.  
Hiermee afgedaan. 
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Nr. Omschrijving fout/ verbeter-
punt/ advies accountant 

Omschrijving van te nemen 
actie/advies  

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

4 Belastingen en heffingen 
IC 2011 2.3.2.3 
In twee gevallen zijn aanslagen 
ten onrechte op geblokkeerd 
gezet. Daardoor is er het risico 
dat de versturing van aanslagen 
onvolledig is. 

 
 
In de organisatie er strikter op 
toezien dat er geen aanslagen 
worden geblokkeerd die in wer-
kelijkheid gefactureerd dienen te 
worden. 

 
 
Dienstverlening 
Belastingen 
 
 
Ondersteuning 
F&C 

 
 
miv 2012 
 
 
 
IC 2012 

 
Stand van zaken: 
Periodiek wordt er een lijst met geblokkeerde objec-
ten uitgedraaid. Deze lijst is incl. een overzicht van 
de verwachte opheffing van de blokkade. De lijst 
wordt gefiatteerd door de coördinator. 
Er wordt interne controle uitgeoefend op de lijst met 
geblokkeerde objecten waarbij getoetst wordt op de 
tijdige verwerking van de verwachte opheffingen en 
dat dit tot het opleggen van aanslagen heeft geleid. 
Hiermee afgedaan. 

5 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 
 

 
 
 
 
Sociaal Beleid 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
2e kw. 2012 
 

 
 
 
 
Stand van zaken: 
Er is een berekening gemaakt van de overschrijding 
op openbaar basisonderwijs. Voor de exacte verde-
ling van het te betalen bedrag over de schoolbestu-
ren voor bijzonder basisonderwijs, moeten documen-
ten worden opgevraagd over de periode 1995-2006. 
Er wordt onderzocht of hier een alternatief voor is. 

6 Contractenregister  
C Rek 2010 2.2.4.1 
Ontbreken van een contracten-
register Verhuur gebouwen. 

 
Een contractenregister aanleg-
gen (incl. sportvelden en gymlo-
kalen) en de archivering van 
contracten verbeteren. 

 
Beheer en Uitvoering 
 
 
 
 

 
2012 

 
Stand van zaken: 
Het contractenregister is gerealiseerd. Er is een in-
tegraal overzicht van alle verhuurde gebouwen en 
gronden. Er bestaat nu per object inzicht in alle rele-
vante gegevens en de bijbehorende contracten. Er is 
ook een koppeling met geo-informatie tot stand ge-
bracht.  
Hiermee afgedaan. 
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Nr. Omschrijving fout/ verbeter-
punt/ advies accountant 

Omschrijving van te nemen 
actie/advies  

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

7 Verhuuropbrengsten 
IC 2011  
Boeteclausules in verhuurcon-
tracten van sportaccommodaties 
worden niet opgevolgd. Daar-
door is er het risico dat verhuur-
opbrengsten niet volledig zijn. 

 
 
In de organisatie er strikter op 
toezien dat verhuuropbrengsten 
worden gefactureerd conform 
het verhuurcontract. 

 
 
Sociaal Beleid 
 
 
 
Ondersteuning 
F&C 

 
 
miv 2012 
 
 
 
IC 2012 

 
Stand van zaken: 
De afspraken met Sport en Welzijn zijn herijkt. De 
huur die door de gemeente aan Sport en Welzijn in 
rekening wordt gebracht wordt door de stichting tijdig 
betaald. 
Er wordt steekproefsgewijs getoetst dat verhuurop-
brengsten tijdig en volledig worden gefactureerd. 
Hiermee afgedaan. 

8 Administratie en verslagleg-
ging 
IC 2011 2.3.3.1 
Er is geen zichtbare aansluiting 
tussen de subadministratie debi-
teuren en de grootboekadmini-
stratie. Daardoor is er lastig een 
analyse te maken als er bij de 
rekening alsnog verschillen wor-
den geconstateerd. 

 
 
 
Periodiek zichtbare aansluitin-
gen maken tussen de sub- en 
de grootboekadministratie. 

 
 
 
Ondersteuning 
F&C 

 
 
 
IC 2012 

 
 
Stand van zaken: 
Inmiddels worden aansluitingen tussen de sub/ en 
de grootboekadministratie gemaakt. Maandelijks 
wordt het totaal van de subrekening en de groot-
boekrekening uitgedraaid. Bedragen worden gecon-
troleerd en uitdraaien worden gearchiveerd. 
De procedure voor aansluiting tussen de sub- en de 
grootboekadministratie is opgenomen in de interne 
controle. 
In de 1e periode van de interne controle 2012 zijn 
steekproeven gedaan op de tijdigheid van de aan-
sluitingen. 
Hiermee afgedaan. 

9 Factuurcontrole WMO 
IC 2011 2.3.3.3 
Er is een incidentele fout gecon-
stateerd in een factuur WMO. De 
oorzaak kon niet achterhaald 
worden omdat er geen gegevens 
van die factuurcontrole meer 
beschikbaar waren. 

 
 
De wekelijkse signaallijsten 
moeten bewaard worden. Op de 
signaallijsten moet per afwijking 
aangegeven worden hoe de 
afdoening is. 
Periodiek moet getoetst worden 
of de systeemcontrole werkt. 

 
 
Dienstverlening 
 
 
 
 
Ondersteuning 
F&C 

 
 
2011 ev 
jaren 
 
 
 
IC 2012 

 
 
Stand van zaken 
Dit is opgepakt. De toets op de rechtmatigheid van 
de in rekening gebrachte facturen wordt nu ook voor 
een groot deel afgedekt met accountantsverklarin-
gen van de leveranciers. Deze werkwijze is al toege-
past bij de rekening 2011. 
Hiermee afgedaan. 
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Nr. Omschrijving fout/ verbeter-
punt/ advies accountant 

Omschrijving van te nemen 
actie/advies  

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

10 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. 

 
 
Sociaal Beleid 

 
 
3e kw. 2012 
 

 
 
Stand van zaken: 
Dit onderwerp wordt meegenomen bij het nieuwe 
subsidiebeleid / de nieuwe subsidieverordening in 
het najaar van 2012. 

11 Ratio’s 
C Rek 2009 2.3 / 2.4 
De gemeente heeft gunstige 
ratio’s voor netto schuld en sol-
vabiliteit. Gezien de omvang van 
het investeringsprogramma 
(€ 32,6 miljoen) is het aan te 
bevelen de effecten van het in-
vesteringsprogramma te beoor-
delen aan de hand van deze 
ratio’s. 

 
Deloitte adviseert het inzicht in 
de meerjarenbegroting te ver-
groten door een meerjarenba-
lans op te stellen, alsmede be-
leid te ontwikkelen ten aanzien 
van de ratio’s. De uitkomsten 
van de eigen ratio’s kunnen dan 
worden afgezet tegen vastge-
stelde normratio’s. Aan de hand 
hiervan kunnen investeringsbe-
slissingen integraal worden af-
gewogen. 

 
Ondersteuning F&C 

 
sept. 2012 

 
 
Stand van zaken: 
Er is een voorstel in voorbereiding om vanaf de be-
groting 2013 een meerjarenbalans in de begroting op 
te nemen. 

12 Inkoop en aanbesteding 
IC 2010 2.2.3.3. 
Ontbreken van een interne pro-
cedure m.b.t. opdrachtverstrek-
king van meerwerk. 
 
IC 2011 2.3.3.2 
Er is nog steeds geen interne 
procedure geïmplementeerd 
voor meerwerk. Hierdoor blijft het 
risico dat de gunning van meer-
werk niet op transparante wijze 
geschiedt. 

 
 
Een procedure ontwikkelen tot 
het verstrekken van meerwerk-
opdrachten. 
 
 
Alsnog een procedure ontwikke-
len tot het verstrekken van 
meerwerkopdrachten en de 
checklist interne controle voor 
aanbestedingen hiermee aan-
vullen. 
 

 
 
Ondersteuning 
Inkoop 
 
 
 
Ondersteuning 
F&C 

 
 
2011 
 
 
 
 
IC 2012 

 
 
Stand van zaken: 
De procedure meerwerk is op 6 december 2011 
vastgesteld door het college. De procedure is ver-
werkt in de checklist aanbestedingen voor de IC 
2012. 
Vanaf de 2e periode interne controle 2012 worden 
gerichte steekproeven IC meerwerk bij aanbestedin-
gen getrokken. 
Hiermee afgedaan. 
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Nr. Omschrijving fout/ verbeter-
punt/ advies accountant 

Omschrijving van te nemen 
actie/advies  

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

13 Begrotingsrechtmatigheid  
IC 2011 blz. 22 
Er wordt geen interne controle 
op begrotingsonrechtmatigheid 
van investeringen uitgeoefend. 

 
De accountant adviseert: 
Alsnog interne controle uit te 
voeren en met terugwerkende 
kracht eventuele overschrijdin-
gen aan de raad te melden. 

 
Ondersteuning 
F&C 

 
Maande-
lijks/ conti-
nue 
 

 
Stand van zaken: 
Aan het verslagformulier voor de budgetgesprekken 
is een onderdeel “stand van zaken investeringen” 
toegevoegd. Aan de hand van de werkelijke investe-
ringsuitgaven 2011 is er in maart 2012 een over-
schrijding via het normenkader 2011 aan de raad 
voorgelegd.  
In de 2e programmamonitor en eventueel de slotwij-
ziging zal bijzondere aandacht aan begrotingsrecht-
matigheid worden gegeven. 
Hiermee afgedaan. 

14 Interne controle rechtmatig-
heid 
IC 2011 2.3.3.4 
Er zijn tekortkomingen in de in-
terne controle rechtmatigheid 
van de processen: 
- grondexploitatie 
- opbrengsten grafrechten 
- opbrengsten omgevingsver-
gunning 
- verhuuropbrengsten 
- inkoop en aanbesteding 
- personeel 
- subsidies 
- leerlingenvervoer 
- WMO 
- investeringen. 
Daardoor is er het risico van 
financiële en rechtmatigheidsfou-
ten in de rekening 2011. 

 
 
 
Er strikter op toezien dat de 
interne controle op de rechtma-
tigheid op adequate wijze wordt 
uitgevoerd. 

 
 
 
Ondersteuning F&C 

 
 
 
t/m januari 
2012 

 
 
Stand van zaken: 
Er is een verbeterplan interne controle 2011 opge-
steld en aan het college voorgelegd. In dit verbeter-
plan zijn de acties opgenomen die nodig zijn om de 
tekortkomingen in de interne controle te herstellen.  
Het verbeterplan is naar tevredenheid van de ac-
countant uitgevoerd. De opzet en werking van de 
interne controle op basis van dit verbeterplan is op-
genomen in het controleplan 2012. Dit controleplan 
is de basis voor de uitvoering van de IC in 2012. 
Hiermee afgedaan. 

 Fouten en onzekerheden 
C Rek 2011 4.2 
Onzekerheid rechtmatigheid 
rekening-courant SDV door ont-
breken specificatie. 

 
 
Op korte termijn de post doorbe-
taling rekening-courant SDV 
specificeren en afwikkelen 

 
 
Dienstverlening 

 
 
juni 2012 

 
 
Stand van zaken: 
Deze specificatie is inmiddels opgesteld; ook is de 
afwikkeling van de post in 2012 vastgesteld.  
Hiermee afgedaan. 
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Nr. Omschrijving fout/ verbeter-
punt/ advies accountant 

Omschrijving van te nemen 
actie/advies  

Proces/afd. Wanneer Stand van zaken  
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 C  
Rek 2011 4.5.2 
Onzekerheid rijksbijdrage on-
derwijsachterstandenbeleid 

 
 
De onzekerheid van € 292.000 
houdt een risico op terugvorde-
ring door het Rijk in. Op korte 
termijn de subsidies vaststellen. 

 
 
Sturing en Beleid 
Ondersteuning (F&C 
voor sisa-aanlevering 
aan het CBS) 

 
 
juli 2012 

 
 
Stand van zaken: 
De subsidieafrekeningen zullen tijdig voor de eindda-
tum van de herziene sisa-aanlevering opgesteld zijn. 

 Begrotingsrechtmatigheid 
C Rek 2011 7.2.1 
Budgetoverschrijdingen 

 
 
Tussentijds kritisch de voort-
gang van de begroting analyse-
ren ten opzichte van de raming 
en tijdig bijsturen. 

 
 
Ondersteuning (team 
F&C) 

 
 
2e/3e kw. 
2012 

 
 
Stand van zaken: 
In overleg met de accountant zijn maatregelen door-
gevoerd om budgetverschillen eerder te constateren 
en daarover op tijd te rapporteren. Bij de 2e pro-
grammamonitor en eventueel de slotwijziging zal 
bijzondere aandacht aan begrotingsrechtmatigheid 
worden gegeven. 

      
      
 


