
Reactie op het Accountantsverslag 2019

Algemeen
Conform de controleverordening heeft onze accountant, BDO, de jaarstukken 2019 
gecontroleerd op basis van de richtlijnen voor de accountantscontrole. 

De bevindingen van de accountant zijn opgenomen in het bijgevoegde rapport 
“Accountsverslag 2019’. De rapportage geeft de stand van zaken van de 
accountantscontrole weer per 10 juni 2020.

Op 18 juni wordt dit rapport besproken in de werkgroep financiële verantwoording. De 
vaststelling van de jaarstukken staat geagendeerd voor de raadsvergadering van 9 juli a.s., 
zodat de jaarrekening binnen de wettelijke termijn (15 juli) bij de provincie en het CBS kan 
worden ingediend.

We krijgen naar verwachting een goedkeurende controleverklaring voor getrouwheid. Voor 
het aspect rechtmatigheid is de uitkomst nog onzeker omdat de controle op 
aanbestedingsrechtmatigheid nog niet afgerond is.   

We benadrukken dat dit rapport nog een concept is omdat accountantscontrole nog niet 
volledig is afgewikkeld. De belangrijkste punten uit de controle treft u aan op het dashboard 
in het accountantsverslag. In deze reactienota gaan wij achtereenvolgens in op de 
belangrijkste bevindingen en de aanbevelingen van de accountant.

Belangrijkste bevindingen

Aanbestedingen (p.5)
Onze accountant is nog in de afrondende fase van haar controlewerkzaamheden. Tijdens de 
controle bleek dat we naast de eerder geselecteerde 58 dossiers er nog 23 aanvullende 
aanbestedingsdossiers opgeleverd moesten worden. Met hulp van ons inkoopbureau  zijn 
we in een vergevorderd stadium om de opgevraagde stukken en specifieke vragen te 
beantwoorden.  

Rechtmatigheidsfout en onzekerheid sociaal domein (p21 & 22)
Onzekerheden Sociaal domein (p. 19)
De verantwoorde kosten zorg in natura (ZIN) in de jaarrekening zijn mede opgesteld op 
basis van de door de gemeente Amersfoort in februari opgestelde prognose van de 
zorgkosten. Eind mei blijkt uit de controle van de accountant van Amersfoort dat de 
verantwoorde bestedingen € 295.000 lager uitvallen dan de prognose. 

Daarnaast is er eind mei ook overeenstemming bereikt, onder voorbehoud van toestemming 
van de Raad, tussen de zeven breed spectrum aanbieders over het collectieve 
transformatieplan. Voor 2019 betekent dit voor Leusden een extra bijdrage van € 142.000.  



Verder is een onzekerheid van € 395.000 opgenomen ten aanzien van de bestedingen van 
de Jeugdzorg en WMO. Deze onzekerheid wordt veroorzaakt door verschillen tussen 
verantwoording van zorgaanbieders en de zorgadministratie. Ook zijn een beperkt aantal 
zorgaanbieders niet in staat om tijdig een productieverantwoording met controleverklaring op 
te stellen. Dit is veelal het gevolg van de hoeveelheid werkzaamheden die de aanbieder 
moet doen om de productie te controleren op basis van verschillende contractuele 
bepalingen. Het gebrek aan capaciteit bij de accountant van de aanbieder als gevolg van 
complexiteit en veelheid van afspraken speelt hier ook een rol bij. Hierdoor ontbrak het voor 
de accountant aan voldoende en geschikte informatie over de prestatielevering 
(getrouwheid) voor de verantwoorde bestedingen voor de Jeugdzorg en WMO. 

Geraamde fout in de persoonsgebonden budgetten

Uit de accountantscontrole 2019 bij de SVB blijkt dat landelijk sprake is van een oordeel met 
beperking. De landelijke rechtmatigheidsfouten zijn door de SVB geprojecteerd op de 
bestedingen van onze gemeente. Dit vertaalt zich in een financiële rechtmatigheidsfout van 
€ 8.327 voor onze gemeente. 

Opgemerkt dient te worden dat bestedingen die op formele gronden als onrechtmatig 
beoordeeld zijn door de accountant van de SVB, niet onjuist hoeven te zijn omdat de 
declaratie juist kan zijn en/of de zorg geleverd kan zijn. Evenals voorgaande jaren geeft de 
controleverklaring van de SVB ook in 2019 onvoldoende zekerheid over de levering van de 
zorg. De onzekerheid ten aanzien van de PGB lasten is teruggebracht tot € 203.000. Om dit 
te bereiken hebben we aanvullende werkzaamheden verricht zoals controle toekenning, 
afstemming inning eigen bedrage en het vaststellen van de prestatielevering in 
samenwerking met Lariks.

Verder zijn de jaarrekening voorschotfacturen van de SVB verantwoord voor een totaal 
bedrag van € 584.000. Per 15 mei 2020 blijkt uit de geraadpleegde SVB portal dat de PGB 
bestedingen over 2019 € 582.000 zijn. Uit de verantwoording van de SVB van maart 2020 
en onze administratie (en de geraadpleegde SVB portal) blijkt een verschil van afgerond € 
28.000 hogere bestedingen te zijn die betrekking heeft op 2018. Indien dit bedrag tot een 
afrekening zal komen gaan we dit verwerken in de jaarrekening van 2020.

Overschrijding investeringskredieten (p. 24)
Voor een aantal investeringskredieten werd tijdens het opstellen van de jaarrekening 
inzichtelijk dat de vastgestelde kredieten overschreden waren.  De belangrijkste 
overschrijding heeft betrekking op vervanging armaturen. Dit past binnen het door de raad 
geaccordeerde Beleidsplan Openbare Verlichting en is ook opgenomen in het Meerjaren 
investeringsplan (MIP). De accountant neemt in haar oordeel wel € 29.000 aan bestedingen 
mee die betrekking hebben op de afronding van het project Reconstructie kruising Groene 
Zoom Noorderinslag. 

Onzekerheid SiSa H4 Specifieke uitkering Sport (SPUK) (p. 32)
Een bedrag van € 72.300 is opgenomen als onzekerheid wat betrekking heeft op 
exploitatiekosten van de SRO (die niet in de administratie van de gemeente Leusden lopen). 
Omdat de belastingdienst vooralsnog geen uitspraak wil doen of de SRO BTW ondernemer 
is heeft de SRO deze exploitatiekosten mee laten lopen in onze SPUK verantwoording. 



Want, als de Belastingdienst een uitspraak doet dat de SRO géén btw ondernemer is, moet 
de btw over 2019 worden terugbetaald aan de Belastingdienst en heeft SRO een btw last in 
2019 die dan eigenlijk in de SPUK verantwoording mee had moeten lopen. Dat de SRO 
beide manieren inzet, is goedgekeurd door het ministerie.

Beheersplannen voorzieningen (p. 26)
Het totaal aan onderhoudsvoorzieningen loopt op ten opzichte van de huidige 
beheersplannen door uitstel van investeringen. De accountant benadrukt het belang dat de 
beheersplannen en deze financiële doorrekening actueel zijn om de juiste omvang te 
bepalen en controleren, en ook voor gedegen liquiditeitsplanning. Het is mogelijk dat de 
geactualiseerde plannen aantonen dat er minder middelen nodig zijn voor de uitvoering van 
werkzaamheden, de opbouwde voorziening dient dan (deels) vrij  te vallen. 

Reactie college:
Wij zijn voornemens de beheersplannen te actualiseren in het najaar 2020. Door het vertrek 
en ziekte van betrokken medewerkers zit er wel spanning op dit proces. Een gevolg hiervan 
kan zijn dat als we niet slagen om deze actualisatie tijdig af te ronden we in de jaarrekening 
over 2020 onze onderhoudsvoorzieningen (deels) moeten laten vrijvallen of omzetten in 
bestemmingsreserves. 

Aanbevelingen
Naar aanleiding van de bevindingen bij de controle 2019 doet de accountant in het rapport 
een aantal aanbevelingen. Niet alle onderwerpen die in het verslag van bevindingen aan de 
orde worden gesteld behoeven een reactie van ons. U treft hieronder alleen daar waar dit 
relevant wordt geacht een reactie van ons college aan

IT-beheersomgeving (p. 10)
De accountant geeft aan dat onze IT-omgeving ten aanzien van de financiële processen niet 
aan alle vereisten voldoet, en vraagt hier opnieuw aandacht hiervoor. 

Reactie college:
Wij zijn bezig om de kwaliteit van onze IT-omgeving ten aanzien van de financiële processen 
te verbeteren. Het gaat hier specifiek om ons financieel systeem en de applicaties voor de 
salarisadministratie.  In BLNP verband zijn we in 2019 gestart met implementeren van 
procedures en controles voor logische toegangsbeveiliging en wijzigingsbeheer voor ons 
financieel systeem. In het najaar 2020  gaan we verder met deze doorontwikkeling. 

Invoering rechtmatigheidsverantwoording (p. 17-18)
De accountant adviseert een plan van aanpak te schrijven op de invoering van de 
rechtmatigheidsverantwoording. 

Reactie college:
Wij zijn bezig om in BLNP verband gezamenlijk de invoering van de 
rechtmatigheidsverantwoording voor te bereiden. Ons streven is om tot een gezamenlijk 
BLNP plan van aanpak te komen. De geplande kick-off workshops hiervoor zijn helaas door 
de impact van het coronavirus voorlopig doorgeschoven naar het najaar 2020.



Tot slot
De accountant geeft in het verslag aan dat het opstellen en controleren van de jaarrekening 
een aanzienlijke inspanning vraagt maar in samenwerking met de organisatie plezierig en 
constructief is verlopen. Deze ervaring is wederzijds. 

Wel merken wij op dat de uitvraag naar controle informatie weer toegenomen is. De 
combinatie van deze uitvraag en het op afstand controleren en samenwerken vanwege het 
coronavirus heeft mede geleid tot het uitlopen van de afronding van de accountscontrole. 

Wij zijn voornemens om deze controle te evalueren en te onderzoeken waar we zowel op 
proces als inhoud kunnen verbeteren om de controle over 2020 efficiënter te laten verlopen.  
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