
Verslag werkgroep financiële verantwoording 3 februari 2020

1. Opening en vaststellen agenda

De agenda is conform vastgesteld. 

2. Verslag werkgroepsvergadering 23 september 2019

Conform vastgesteld.  

3.  Bespreken managementletter en reactienota

Vragen en opmerkingen over de reactienota: 

- De IT-beheersing komt, ondanks de taakafspraken, ieder jaar terug. Het gaat hier niet om de het 

hele IT-systeem van de gemeente maar specifiek over de financiële systemen. De punten die de 

accountant noemt betreffen 2019. Er zijn in 2019 verbeteringen doorgevoerd (wachtwoordeisen), in 

2020 volgen meer verbeteringen (toestemmingsformulier om toegang te krijgen tot financiële 

systemen). Een van de aspecten die de accountant benoemd is het aantal “super-users”. Binnen de 

BLNP-samenwerking is nog geheel duidelijk welke gemeente verantwoordelijk wordt  voor welke 

taak. Zolang dat nog niet duidelijk is kan het aantal “super-users” nog niet omlaag. Dit is wel het 

streven. 

- Er wordt jaar na jaar extra geïnvesteerd de ICT. Het lijkt alsof Leusden achter de feiten aan blijft 

lopen. Komt dat terug in de risico-monitor? Graag meer inzicht over of de gemeenten in control is.  

- De BLNP-samenwerking levert nog niet de (financiële) voordelen op die beoogd werden. Kan de 

raad op de hoogte worden gehouden? Er is aan de raad toegezegd dat er voor de zomer een plan ligt  

voor de BLNP-samenwerking. Het idee is dat dit meegenomen wordt in de begroting 2021 en 

voortaan in de normale pc-cyclus wordt gemonitord. 

- Boven de 5000 euro moet de betreffende ambtenaar precies aangeven wat doel en beoogd 

resultaat is. Wordt dit ook gedaan? De huidige gedachte is verantwoording achteraf, we willen naar 

verantwoording vooraf. Het inkoopbureau maakt een inkooptool om dit te borgen. 

- Verzoek de detailbevindingen in te zien.  Vorig jaar is besloten de detailbevindingen weg te laten. 

De detailbevindingen worden toegevoegd aan de stukken van 17 februari 2020. Tijdens de 

vergadering zal worden geflecteerd op welk detailniveau de werkgroep wil spreken met elkaar.  

Vragen en opmerkingen bij de Managementletter 

- De ontwikkelingen en aandachtspunten bij hoofdstuk 2 gelden voor iedere gemeenten. De 

accountant legt nadruk op de WNT-controle omdat het een wet is die strikt wordt nageleefd. De 

accountant hoopt door hier voldoende aandacht voor te vragen te voorkomen dat de gemeente extra  

geld kwijt is aan het opnieuw moeten aanleveren van de stukken. Er zijn in Leusden geen 

functionarissen boven de WNT.  

- In de jaarrekening (paragraaf kapitaalgoederen) zal uitgebreid worden ingegaan op de analyse van 

de onderhoudsvoorzieningen . 

- De interne controle (VIC) is momenteel grotendeels achteraf. De accountant probeert met de 

bevindingen te sturen op checks vooraf. Sommige dingen zijn immers achteraf niet te herstellen.  Wat  

positief is dat de BLNP-gemeenten de VIC bij elkaar willen gaan uitvoeren. 



- Komen de risico’s die de accountant benoemd terug in de risico-monitor?  Niet per definitie. De 

accountant benoemd controle risico’s, in de risico-monitor staan financiële risico’s voor de 

weerstandsratio. 

4. Aanbesteding accountantsdiensten 2021-2024

- De geraamde kosten van de accountant zijn afgelopen jaren omhoog gegaan. Nu staat er een 

bedrag van 57.000 euro. Is dat een ruime inschatting? De kostenontwikkeling komt voornamelijk 

door nieuwe wetgeving die meer vraagt van accountants. 

- De werkgroepsleden bespreken dit nog graag in de fractie, maar zijn  positief over het voorstel om 

aan te besteden voor 4 jaar met de verlengingsmogelijkheid van 2 jaar.  (bericht achteraf: Alle 

werkgroepsleden hebben na beraad in de fracties laten weten akkoord te zijn met de aanbesteding 

van 4 jaar plus de verlengingsmogelijkheid.)  

- Wat levert een gezamenlijke aanbesteding op? Er is een grotere kans dat meerdere 

accountantskantoren inschrijven op de aanbesteding van 4 gemeenten in vergelijking tot een 

aanbesteding voor alleen Leusden. Daarnaast is het voordeel dat de 4 gemeenten, die veel 

samenwerken, op dezelfde manier zullen worden gecontroleerd. Mochten er geen inschrijvingen zijn 

kan er het contact met BDO met een jaar worden verlengd. 

- Wanneer er gekozen wordt voor een aanbesteding van 4 jaar moet de controleverordening worden 

aangepast.  (bericht achteraf: er wordt gekozen op een later moment een separaat raadsvoorstel aan  

te bieden aan de raad die het specifieke termijn uit de controleverordening haalt.)

- Vanuit de werkgroep zullen Marcel Sturkenboom en Jan Mülder participeren in het proces naar de 

nieuwe aanbesteding. Vanuit de andere 3 raden zullen ook twee vertegenwoordigers participeren. 

5. Rondvraag

6. Sluiting

Volgende vergadering maandag 17 februari. 


