
Reactie op het Accountantsverslag 2021

Algemeen
Conform de controleverordening heeft onze accountant, Eshuis accountants, de jaarstukken 
2021 gecontroleerd op basis van de richtlijnen voor de accountantscontrole. 

De bevindingen van de accountant zijn opgenomen in het bijgevoegde rapport 
“Accountantsverslag 2021’. Op 20 juni waren de voorlopige bevindingen van de accountant 
al besproken in de werkgroep financiële verantwoording. Op 1 juli heeft de accountant een 
goedkeurende controleverklaring afgegeven voor zowel getrouwheid als de rechtmatigheid 
van de jaarrekening 2021. In deze reactienota gaan wij achtereenvolgens in op de 
belangrijkste bevindingen en de aanbevelingen van de accountant.

Belangrijkste bevindingen en adviezen
Aanbestedingen (p. 25)
Voor een bedrag van € 110.530 is een fout geconstateerd inzake de niet aanbestede inhuur 
op het gebied van accommodaties. Onze accountant adviseert de controle op de 
aanbestedingen te centraliseren en preventieve waarborgen in te richten. 

Wij onderschrijven het advies van de accountant om de controle op aanbestedingen meer 
aan de voorkant te organiseren. Ideaal gezien zouden we onze aanbestedingen aan de 
voorkant laten toetsen door een centrale inkoper. Wij onderkennen wel dat dit formatieve 
consequenties heeft. In het najaar van 2022 gaan wij ons aanbestedingsproces intern 
doornemen met het oog op de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording. Wij gaan 
onderzoeken in hoeverre wij de adviezen van de accountant kunnen doorvoeren. Dit ook 
met het oog op de naderende pensionering van onze inkoopcoördinator. 

Begrotingsoverschrijdingen op programmaniveau (p. 19)
De overschrijdingen in de jaarrekening 2021 zijn door ons op programmaniveau beoordeeld 
op rechtmatigheid. Voor het domein Overhead (ICT) zijn financieel onrechtmatige 
overschrijdingen voor een totaalbedrag van € 76.000 geconstateerd. De accountant heeft 
deze bevinding overgenomen.  De kostenoverschrijdingen passen binnen het bestaande 
beleid, maar waren ten onrechte niet tijdig gesignaleerd, waardoor er geen voorstel tot 
begrotingsaanpassing was ingediend. Bij het opstellen van de Najaarsnota 2022 gaan we 
onze ICT budgetten grondig doorlopen om indien nodig tijdig de begroting aan te kunnen 
passen. 

Onzekerheid Huishoudelijke Hulp (p. 22)
Voor een bedrag van € 225.000 heeft de accountant een onzekerheid geconstateerd als 
gevolg van het ontbreken van een productieverantwoording en bijhorende controleverklaring
van een lokale zorgaanbieder. Voor boekjaar 2022 hebben wij aangegeven aan de 
betreffende zorgaanbieder welke informatie wij verwachten. Daarnaast gaan we actief 
monitoren dat we deze informatie tijdig verkrijgen.  



Overschrijding investeringskredieten (p. 20)
Onze accountant heeft voor een bedrag van € 40.000 aan overschrijding betreffend de 
plaatsing van laadpalen Milieustraat. Deze overschrijding past binnen het bestaande beleid, 
maar ten onrechte was er geen voorstel tot kredietaanvraag ingediend voor deze 
investering. 

Met het vaststellen van de Nota waardering en afschrijving vaste activa (2022) en de 
implementatie hiervan o.a. door workshops binnen onze organisatie hebben we stappen 
gezet om beter in control te komen over onze investeringskredieten. Na afloop van het 
jaarrekeningproces over boekjaar 2022 gaan we evalueren of er nog vervolgstappen nodig 
zijn. 

Tot slot
De accountant geeft in het verslag aan dat de samenwerking met de organisatie open en 
constructief is verlopen. Deze ervaring is wederzijds. 
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