
 

 
 
 

T: +31 (0)30 284 98 00
E: utrecht@bdo.nl 
www.bdo.nl 

BDO Audit & Assurance B.V.
Postbus 4053, 3502 HB Utrecht 
Van Deventerlaan 101, 3528 AG Utrecht 
Nederland 

 

Statutair gevestigd te Eindhoven en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17171186. 
BDO Audit & Assurance B.V. is lid van BDO International Ltd, een rechtspersoon naar Engels recht met beperkte aansprakelijkheid, 
en maakt deel uit van het wereldwijde netwerk van juridisch zelfstandige organisaties die onder de naam “BDO” optreden. 
BDO is de merknaam die wordt gebruikt ter aanduiding van het BDO netwerk en van elk van de BDO Member Firms. 

Aan de gemeenteraad van de gemeente Leusden 
T.a.v. mevrouw I. Schutte (griffier)  
Postbus 150 
3830 AD  LEUSDEN 
 
 
Utrecht, 26 januari 2021 
Kenmerk: 1.050.045/NS/TV/102 
Betreft: aanvullende opdrachtbevestiging inzake corona-ontwikkelingen 
 
 
 
 
Geachte leden van de gemeenteraad, 

De (financiële) impact van het coronavirus op de maatschappij, economie en uw gemeente is 
nog steeds aanzienlijk en de kans is groot dat dit ook het komende half jaar zo blijft.  
 
Daarom willen wij u, zoals ook aangegeven in onze opdrachtbevestiging, vroegtijdig 
informeren over de mogelijke gevolgen voor de controle van de jaarrekening 2020, zowel voor 
de doorlooptijd van de controle als de kosten van de aanvullende werkzaamheden.  
 
Om een goede inschatting te maken van de mogelijke gevolgen van de coronacrisis voor de 
jaarrekening 2020 hebben wij, vanuit onze natuurlijke adviesrol, een corona-checklist 
opgesteld en gedeeld met de organisatie. Wij zien dit als een eerste inventarisatie van 
mogelijke effecten en risico’s voor de organisatie. Deze checklist en onze initiële afstemming 
hierover met de ambtelijke organisatie zien wij als een onderdeel van onze natuurlijke 
adviesfunctie en brengen wij niet in rekening.  
 
Ook wij kunnen op dit moment nog niet goed inschatten wat de gevolgen zullen zijn voor 
onze werkzaamheden ten behoeve van de controle van de jaarrekening 2020. Het risico 
bestaat dat de controle vertraagt en wij hebben begrepen dat het ministerie van 
Binnenlandse Zaken overweegt dit jaar soepel om te gaan met eventuele vertragingen in de 
afronding van de jaarverslaggeving. Mochten wij het afgesproken traject onverhoopt niet 
halen, informeren wij u vanzelfsprekend tijdig daarover. Dit is op dit moment (nog) niet aan 
de orde. 
 
Wij zien wel een aantal belangrijke aandachtspunten (ook vanuit onze landelijke 
inventarisaties) die extra aandacht vragen in onze controle. Dit betreft de volgende 
onderwerpen: (niet limitatief) 

 De controle van de (verantwoording van de) ToZo regeling als onderdeel van de SiSa- 
verantwoording; 

 De controle van de afspraken en prestaties m.b.t. de continuïteit van de zorg; 
 De naleving van subsidievoorwaarden in relatie tot crisisbesluiten en de steun aan 

gesubsidieerde instellingen; 
 De controle van de prestatielevering in het algemeen (omdat soms is betaald zonder 

prestaties) 
 Mogelijke effecten aanbestedingsrechtmatigheid/staatssteun; 
 Risico’s in de waardering en verantwoording van verbonden partijen; 
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 Kwijtschelding van huuropbrengsten en (precario)belasting; 
 Risico’s in de waardering van balansposten, zoals vorderingen en grondexploitatie; 
 Onzekerheden over specifieke inkomsten die deels middels voorschot zijn verstrekt. 

 
Wij blijven uw gemeente actief informeren over deze onderwerpen (onder andere middels 
webinars) en hebben hierover ook al de nodige gesprekken gevoerd.  
 
Wij schatten in dat bovengenoemde onderwerpen het komende half jaar nog veel aandacht 
zullen vragen, mogelijk inefficiënties in de controle tot gevolg zullen hebben en/of extra 
leiden tot aanvullend benodigde werkzaamheden uit hoofde van wet- en 
(beroeps)regelgeving.  
 
Vanuit zorgvuldigheid alsmede uit hoofde van transparantie achten wij het gepast u hierover 
alvast te infomeren, ook al kunnen wij vooralsnog niet exact inschatten tot hoeveel extra 
werkzaamheden en kosten dit zal leiden. U zult begrijpen dat bovenstaande zaken geen 
reguliere werkzaamheden betreffen die wij hadden kunnen ramen in onze contractafspraken. 
 
Wij ramen de kosten voor onderstaande onderwerpen als volgt: 

 Aanvullende werkzaamheden (verantwoording van de) TOZO regeling (controle SiSa-
bijlage);                     

 Impact Corona op continuïteit zorg WMO / Jeugd;                                  
 Gevolgen Corona voor rechtmatigheid kosten (met name subsidies);        
 Gevolgen Corona voor rechtmatigheid opbrengsten 

(huuropbrengsten, (precario)belasting);                                                  
 Controle waardering grex, deelnemingen en verbonden partijen;            
 Risico’s in getrouwheid inkomsten en kosten (prestatielevering, etc);     
 Controle toelichting in jaarrekening 2020, doornemen impactanalyse 

en bespreken impact op jaarrekening 2020. 
                                           
Uitgaande van bovenstaande komen wij op een globale inschatting van 60-100 extra uren.  
Met een gemiddeld tarief van € 140 per uur betekent dit ongeveer € 8.400 tot € 14.000 
exclusief btw aan extra kosten.  
 
Vanzelfsprekend zijn wij graag bereid tot nadere toelichting. 
 
Hoogachtend, 
BDO Audit & Assurance B.V   
namens deze, 
 
 
 
drs. G.J. Verwoert RA 
 
 
 


