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Aan : Werkgroep financiële verantwoording
Cc :
Van : Het College
Datum :
Betreft : Perspectief op VIC functie en controle naar de toekomst.

Aanleiding

In de vergadering van de Werkgroep financiële verantwoording van 29 november 2021 
hebben wij toegezegd perspectief te geven op de verbijzonderde interne controle (VIC) 
functie en controle naar de toekomst.

De invoering van de rechtmatigheidsverantwoording zal een verschuiving van 
(controle)werkzaamheden veroorzaken van de externe accountant naar de VIC functie onder 
verantwoordelijkheid van het college. Met dit memo willen wij inzicht geven in hoe wij het 
groeipad naar een kwalitatief sterkere uitvoering van de VIC functie zien. Mede ook met het 
oog op de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording.

Ontwikkeling
In de huidige werkwijze voert de VIC functie veel controlewerkzaamheden uit en draagt 
daarmee tegelijkertijd zorg voor het repareren van ontbrekende beheersmaatregelen in de 
dagelijkse bedrijfsvoering. De accountant controleert/beoordeelt deze werkzaamheden 
waardoor zaken zoals onafhankelijkheid en de kwaliteit van de uitvoering geborgd zijn. 

Dit zien we ook terug bij andere gemeenten en ook de gemeenten waarmee we 
samenwerken in BLNP verband. In grotere organisaties worden beheersmaatregelen meer 
in de lijn zelf uitgevoerd waardoor er meer sprake is van een goede functiescheiding wat ook 
de onafhankelijkheid van de VIC functie bevordert en ook meer tijd en energie vrij maakt 
voor haar primaire werk. De uitdaging voor onze gemeente, maar ook voor Bunschoten, 
Nijkerk en Putten, is met het oog op de rechtmatigheidsverantwoording de onafhankelijkheid 
en kwaliteit van de uitvoering van de verbijzonderde controles  te versterken. 

Dit is ook onze ambitie en dit gaan we realiseren door stappen op korte termijn te zetten, 
zogenaamde ‘quick wins’, en door stappen op de middellange termijn te zetten. 



Stappen op korte termijn (circa half jaar)

 VIC medewerkers van BLNP gemeenten voeren bij elkaar controles en reviews uit, 
om vooralsnog vooral van elkaar te leren (kruisbestuiving). 

 VIC medewerkers hebben workshops van onze accountant gevolgd zodat wij onze 
controlemethodes kunnen verbeteren. Hiermee zijn onze VIC medewerkers beter in 
staat om controlerisico’s te identificeren en zelf steekproeven uit te voeren en 
evalueren. 

 In BLNP verband zijn gezamenlijk kaders voorbereid voor de 
rechtmatigheidsverantwoording, die in concept klaar zijn om door de raad vastgesteld 
te worden. 

 Vorig jaar is het toetsingskader voor Leusden verfijnd en dit gaan we verder door 
ontwikkelen zodat dit onderdeel op tijd gereed is voor de invoering van de 
rechtmatigheidsverantwoording en onze controle efficiënter uitgevoerd kan worden.

 Wij zijn bezig om detail-aanbevelingen van onze accountant over te nemen, zoals 
bijvoorbeeld verbeterde functiescheiding bij het opstellen van onze grondexploitaties 
en het op andere wijze toepassen van de post onvoorzien. Ook pakken wij in BLNP 
verband bevindingen/aanbevelingen op die bijvoorbeeld bij andere gemeente(n) 
gemeld zijn zodat we onze gezamenlijke bedrijfsvoering versterken. 

Stappen op middellange termijn (circa één jaar en langer)

 Wij zijn voornemens om de uitvoering van de dagelijkse bedrijfsvoering te verbeteren 
in het kader van onze organisatieontwikkeling.  

 Wij gaan de vraag naar de mate van onafhankelijkheid van de VIC functie in Leusden 
nader uit werken  en deze formeel verankeren en vastleggen door deze functie 
bijvoorbeeld  te regelen in het organisatiebesluit vergelijkbaar met de 
concerncontroller.

 Wij gaan het opdrachtgeverschap van de VIC (formeel) vastleggen en ook onze 
opdracht (instructie auditing). De opdracht kan bijvoorbeeld variëren van alleen 
controles uitvoeren met betrekking tot de financiële rechtmatigheid met 
materialiteitsgrens (het wettelijk minimum), tot het uitvoeren van bijvoorbeeld 
procescontroles en het doorgroeien naar een in control statement. 

 Wij zijn voornemens om de organisatie en inrichting van de verbijzonderde interne 
controle nader te beschouwen vanuit de drie lijnen van defensie; 1e lijn (afdelingen) 
2e lijn (ondersteuning vanuit concern) en 3e lijn (onafhankelijke auditfunctie). Dit dan 
in samenhang met onze eigen visie en ambitie op dit vraagstuk, de vernieuwing van 
de rechtmatigheidsverantwoording en in relatie tot de samenwerking in BLNP-
verband.

 Wij willen de uitvoering van onze controle verbeteren door van “domme” controle 
meer toe te gaan naar het gebruik van “slimme” hulpmiddelen. Wij denken hierbij o.a. 
aan meer gebruik te maken van data-analyses en meer onze IT te (laten) auditen. 

 In BLNP verband staat ons voor ogen dat medewerkers zich gaan specialiseren op 
de uitvoering van taken. Bij die stap voeren niet alle gemeenten alle processen uit 
met ‘eigen’ medewerkers. Medewerkers worden ingezet om het proces voor 
meerdere gemeenten uit te voeren. Als deze stap gezet wordt is het mogelijk dat VIC 
medewerkers meer los komen van de dagelijks bedrijfsvoering en zich zo meer 

Pagina 2



kunnen focussen op het VIC werk waardoor de onafhankelijkheid en kwaliteit van de 
functie versterkt  gaat worden. 

Conclusie 

Met deze stappen richten we onze interne beheersing meer in volgens de principes van het 
‘Three Lines of Defence-model’. Dit in lijn met de adviezen van onze accountant.  
De implementatie hiervan vergt nog wel nadere uitwerking en afstemming, zowel intern als 
extern met onze partners. Het zal duidelijk zijn dat we hiervoor de processen goed in beeld 
moeten hebben en moeten beschrijven. Momenteel is hier geen formatie voor. Daarnaast 
moet, zoals beschreven, onderzocht worden op welke manier de VIC functie ingepast kan 
worden in de organisatie. Als daarbij de afdelingen ingezet gaan worden, moet er 
ondersteuning vanuit Financiën aanwezig zijn. Ook dat kan gevolgen hebben voor de 
formatie. Pas als dit afgerond is hebben we een duidelijk beeld wat er nodig is aan formatie 
en overige middelen om onze ambitie te realiseren. Hierop komen we met een voorstel naar 
de Raad. 
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