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In het kader van de aan ons verstrekte opdracht tot controle van de jaarrekening 2020 van de
gemeente Leusden brengen wij u met deze managementletter verslag uit over onze bevindingen naar
aanleiding van onze interim-controle.
Voor een nadere omschrijving van onze opdracht, de reikwijdte en aanpak van onze controle en overige
afspraken verwijzen wij naar onze opdrachtbevestiging.
In deze rapportage richten wij ons met name op mogelijke verbeterpunten in de bedrijfsvoering en de
processen die wij hebben onderzocht in het kader van de controle van de jaarrekening. Onze management
letter is daarom van nature positief kritisch van aard. Dit heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de
interne beheersing en het zelfcontrolerend vermogen van uw organisatie.
Als gevolg van de aanhoudende Coronacrisis zijn wij helaas beperkt in staat geweest om bij u op locatie te
komen waardoor veel digitaal hebben moeten afstemmen. Ondanks de minder persoonlijke en directe
contacten is de interim-controle en samenwerking goed verlopen.
Wij willen de organisatie bedanken voor de prettige samenwerking en zijn vanzelfsprekend graag bereid een
nadere toelichting te verstrekken.
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UW INTERNE BEHEERSING

BEHEERSING IT: BEPERKT VERBETERD

DETAILBEVINDINGEN



In het kader van onze controle hebben wij de effectiviteit
van de voor onze controle relevante processen
beoordeeld.



Tijdens onze interim-controle hebben wij beperkt
verbeteringen in de inrichting en uitvoering van de IT
General Controls geconstateerd.



Voor een organisatie met de omvang van de gemeente
Leusden zou in onze optiek de norm moeten zijn dat de
processen in opzet, bestaan en werking (inclusief IT) goed
werken en getoetst worden door de VIC.



Op onderdelen (met name autorisaties) resteren voor
2020 nog dezelfde bevindingen en aanbevelingen,
waardoor de controle 2020 nog niet gesteund kan worden
op de beheersmaatregelen in de applicaties en processen.



Wij constateren dat gemeente Leusden over het algemeen
in control is, maar dat dit bij specifieke processen niet
altijd meetbaar is. Wij kunnen niet altijd steunen op de
interne beheersing in de processen; de VIC en onze
controle zijn daarmee hoofdzakelijk gegevensgericht en
achteraf.





De procesbevindingen liggen grotendeels in lijn met de
bevindingen uit de management letter 2019.

De belangrijkste bevindingen zijn voor zowel
Key2Financiën als de Raet-applicaties:
 De wachtwoordeisen voldoen aan de minimale te
stellen eisen (verbetering).
 Er is sprake van gebruikers met beheer-rechten welke
formeel werkzaam zijn vanuit de lijnorganisatie
(ongewenst).

ONTWIKKELINGEN





VERBIJZONDERDE INTERNE CONTROLE

In 2021 of 2022 zal de rechtmatigheidsverantwoording
worden ingevoerd. Momenteel zijn nog niet altijd
beheersingsmaatregelen (zichtbare) in processen
aanwezig. Hierdoor is het noodzakelijk de juistheid en
rechtmatigheid van balansstanden en processen vast te
stellen door controles achteraf. Het risico bestaat dat
onrechtmatigheden niet tijdig worden gesignaleerd en
niet kunnen worden gerepareerd. Wij hebben begrepen
dat begin 2021 een visie en plan van aanpak richting de
rechtmatigheidsverantwoording zal zijn opgesteld.
Na het Covid-19 crisismanagement zijn we nu beland in
een stadium dat vraagt om acties; Procesversterkingen
voor de nieuwe wijze van werken, informatievoorziening
aan Raad en college, maar ook scenario analyse om tijdig
in te spelen op wat er op de gemeente af komt.

DASHBOARD

AANDACHTSPUNTEN

KORTE OMSCHRIJVING DETAILBEVINDINGEN
1

Planning & Control: Actualiseren nota’s



Onze conclusies in relatie tot de vereisten vanuit de
controle-standaard (COS) 610 zijn in 2020 ongewijzigd.
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Planning & Control: Beheersing memoriaalboekingen
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Planning & Control: Procesbeschrijvingen



De meerwaarde van de VIC voor de organisatie en onze
controle kan nog worden vergroot door ‘aan de voorkant’
nog explicieter aandacht te geven aan de opzet en
inrichting van de AO/IB per proces alsmede de advisering
daaromtrent.
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Inkopen: Prestatielevering
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Inkopen: Ontbreken van verplichtingenadministratie

6*

Inkopen: Muteren crediteuren stamgegevens

7

Inkopen: Procuratiebevoegdheden

8

Inkopen: Naleving aanbestedingsregels

9*

Salarisproces: Controle standenregister

10

Salarisproces: Inrichting salarisadministratie

11

Subsidies: Toetsing subsidieaanvraag

12*

Verhuur: Volledigheid verhuuropbrengsten



Verdere intensivering van de BNLP-samenwerking in de
vorm van een samenwerking op het gebied van de
verbijzonderde interne controle (VIC) onderkennen wij als
een positieve ontwikkeling. VIC-werkzaamheden worden
kruiselings gereviewd door (de VIC-medewerkers van) één
van de andere gemeenten.

SIGNIFICANTE PROCESSEN

IT-BEHEERSING

*)

Nieuwe bevinding in 2020
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BBV Actualiteiten
De wijzigingen in het Besluit Begroting en Verantwoording van gemeenten en provincies (BBV) lijken dit jaar beperkt. Wij lichten ter
voorbereiding op het jaarrekeningtraject 2020 hieronder enkele BBV ontwikkelingen kort toe.
Notitie
prestatielevering bij
inkopen door
decentrale
overheidsorganisatie

Notitie vastlegging en onderbouwing prestatielevering bij inkopen door decentrale overheidsorganisaties
De controle van de prestatielevering op inkopen heeft in de afgelopen jaren voor veel onduidelijkheid en discussie gezorgd bij meerdere
gemeenten. Als reactie is door het BADO een notitie geschreven waarin handvatten geboden worden aan gemeente en accountant.
De notitie stelt onder andere dat:
a) De gemeente is verantwoordelijk voor het bepalen van de norm en het inrichten van organisatie en processen om het risico op
onrechtmatige betalingen te verkleinen. Afstemming met de accountant van de normen is sterk aanbevolen.
b) Bij de norm kan de gemeente grenzen hanteren die aangeven, wanneer zwaardere dan wel lichtere eisen aan de onderbouwing van de
prestatielevering gelden. Die grenzen zullen in de procesbeschrijving moeten zijn opgenomen. Het onderscheid wordt ingegeven door
het risicoprofiel van de verschillende soorten inkopen.
c) De gemeente moet aangeven hoe invulling gegeven wordt aan de beheersmaatregel, die de prestatielevering vaststelt alvorens een
factuur betaalbaar te stellen.
d) De documentatie van de prestatielevering moet altijd voldoende en geschikt zijn.
e) Als een geselecteerde waarneming niet adequaat onderbouwd kan worden met voldoende en geschikte controle-informatie, dan heeft
dit effect op het oordeel van de accountant en kan dit – afhankelijk van de aard en omvang van de fouten en onzekerheden - leiden tot
een verdere uitbreiding van de deelwaarneming en extra werk.
Wij benadrukken dat het inbedden van de norm in de processen essentieel is. Relevant in dit kader is dat functiescheiding nodig is tussen
de initiatie van de inkoop, het plaatsen van de inkoop en het vaststellen van de levering. Deze functiescheiding en de onderbouwingen
dienen goed gedocumenteerd zijn zodat de gemeente intern haar rechtmatigheidsverantwoording kan afleggen (vanaf 2021) en wij ons
oordeel kunnen vormen.

Notitie Meerjarig
financieel inzicht voor
de raad

Notitie Meerjarig financieel inzicht voor de raad
In september 2020 heeft de commissie BBV de notitie ‘Meerjarig financieel inzicht voor de raad’ vastgesteld. Met deze notitie beoogt de
commissie BBV om de gebruiker (met name de raadsleden) uitleg te geven hoe de diverse onderdelen uit de begroting en jaarrekening in
samenhang gezien kunnen worden. Zo ondersteunt de notitie bij de oordeelsvorming over de financiële positie van de gemeente. Ook helpt
de notitie bij het overzien van de gevolgen van bepaalde beleidskeuzes op de ontwikkeling van die financiële positie. Daarom gaat deze
notitie specifiek in op enkele onderdelen die in het BBV zijn voorgeschreven en die erop gericht zijn om de raad (meer) inzicht te geven in
de financiële positie van de gemeente op de korte en langere termijn.
In de notitie is een overzicht van de gemeente Leusden gebruikt bij de voorbeelden. Dit geeft aan dat de gemeente hierin voorop loopt.

DASHBOARD
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SIGNIFICANTE PROCESSEN
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2.2 Wet normering topinkomens

Belangrijkste
wijzigingen 2020 WNT
en algemene
bevindingen vanuit
controle boekjaar 2019
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Wet Normering Topinkomens (WNT)
De regelgeving omtrent de WNT is voor 2020 aangepast. De belangrijkste wijzigingen omvatten onder meer het volgende:
 Aanpassing van het algemeen bezoldigingsmaximum naar € 201.000 en verhoging van het uurtarief naar € 193 voor topfunctionarissen
werkzaam op basis van een overeenkomst van opdracht.
 De normbedragen voor topfunctionarissen werkzaam op basis van een overeenkomst van opdracht zijn verhoogd naar € 26.800 per
kalendermaand voor de eerste zes kalendermaanden van de functievervulling en € 20.300 per kalendermaand voor de zevende tot en
met de twaalfde kalendermaand van de functievervulling. Het uurtarief mag daarnaast maximaal € 193,- per uur bedragen. Na deze
periode van 12 maanden geldt het bezoldigingsmaximum dat van toepassing is op de instelling gecorrigeerd naar rato van de duur van
de functievervulling en de parttimefactor van de topfunctionaris.
 Verder is het bij topfunctionarissen zonder dienstbetrekking ook van belang om de gewerkte uren bij te houden. Vanaf het boekjaar
2020 is het verplicht om de daadwerkelijk gewerkte uren van topfunctionarissen zonder dienstbetrekking op te nemen in tabel 1b.
Tevens zijn de daadwerkelijk gewerkte uren van belang voor het bepalen van de parttime factor en het bezoldigingsmaximum na de
periode van 12 maanden.
Door de gemeente Leusden is de WNT-verantwoording voor 2019 goed opgeleverd in het juiste model. Bij de WNT-controle 2019 is de WNTverantwoording op een beperkt aantal kleine formele punten nog aangepast naar aanleiding van onze controle. Wij adviseren bij het
opstellen van de WNT verantwoording over 2020 wederom het juiste model voor de toelichtingen te hanteren.

DASHBOARD
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2.3 Gevolgen Coronacrisis voor de jaarrekening 2020

Gemeente Leusden
communiceert
voldoende over
effecten Corona
BDO Corona checklist
verstrekt

Toets naast financieel
impact ook effect op
interne beheersing en
jaarrekening

Kadernota 2020 gaat
impact Corona
meenemen
Graag blijven wij in
gesprek over effecten
op controle van de
jaarrekening 2020
Lange termijn advies:
Voer een
scenarioplanning in

DASHBOARD
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Impactanalyse
De lange termijn impact van het Coronacrisis op de maatschappij en economie zijn nog steeds hoogst onzeker. In de jaarrekening 2019 had
de gemeente Leusden, in lijn met de verslaggevingsrichtlijnen hieromtrent, een eerste analyse opgenomen van de belangrijkste risico’s en
onzekerheden. Daarnaast heeft de gemeente ook in haar voortgangsverslag een analyse gemaakt van de mogelijke (financiële) gevolgen
van de Coronacrisis.
Om een goede inschatting te maken voor de mogelijke gevolgen van de Coronacrisis voor de
jaarrekening 2020 hebben wij een uitgebreide Corona-checklist opgesteld en gedeeld met de
organisatie. Daarbij hebben wij onderscheid gemaakt naar de impact op enerzijds de beheersing
en anderzijds op de financiën van uw gemeente. De vragen over de beheersing gaan over de
invulling van de bestuurlijke Informatievoorziening en de gevolgen voor de organisatie en de interne
beheersing (VIC en rechtmatigheid). De vragen over de financiën gaan zowel over de balans,
programma’s als specifieke onderwerpen (waaronder TOZO).
Advies voor de kortere termijn; toets naast financieel impact ook effect op interne beheersing
Juist omdat de onzekerheden aanzienlijk zijn, is het naar onze mening cruciaal niet alleen de financiële impact te beoordelen, maar ook
de gevolgen van voor de interne beheersing. Wij adviseren hiervoor een aantal maatregelen te treffen: (niet limitatief)
 Nagaan wat het effect van Corona is op de interne beheersing en de VIC; zowel inzake de uitgaven (met name subsidies en TOZO) als
inkomsten (mogelijke extra verantwoordingseisen ten aanzien van bijdragen van het rijk);
 Niet alleen de programma’s en taken te analyseren, maar ook mogelijke effecten van Corona op belangrijke balansposities zoals
leningen derden en de waardering van gronden en op verbonden partijen. Daarbij ligt het voor de hand tevens aandacht te schenken
aan mogelijke Corona- effecten op het weerstandsvermogen van de gemeente.
Op dit moment werkt de commissie BBV aan de kadernota 2020 en mogelijke effecten van Corona maatregelen op de intern en externe
controle van de rechtmatigheid.
De onzekerheden en mogelijk aanvullende eisen die kunnen worden gesteld aan de extra middelen kunnen tot gevolg hebben dat de
controle meer (doorloop-) tijd gaat vragen (bv. TOZO). Ook risico’s in de naleving van bijvoorbeeld subsidievoorwaarden, financiële
tekorten van verbonden partijen, waarderingen van balansposten, etc. kunnen dit effect hebben (zie verder ook onze checklist).
Graag gaan blijven wij de komende periode tussen de interim- en jaarrekeningcontrole met u in gesprek over deze ontwikkelingen en de
gevolgen van eventuele aanvullende werkzaamheden voor de jaarrekening 2020.
Advies voor de langere termijn: Scenario analyse
Naast de analyse van de (financiële) impact en de bedrijfsvoering en is voor de langere termijn het denken in scenario’s een volgende stap,
ook als uitwerking van risicomanagement en weerstandsvermogen. Daarbij de navolgende stappen kunnen worden doorlopen:
 Definieer organisatie (programma) specifieke toekomstscenario’s op basis onzekerheden
 Bepaal per toekomstscenario mogelijke strategie en maatregelen
 Prioriteren van maatregelen
 Monitor onzekerheden en verloop van scenario’s en pas eventueel maatregelen aan
De gemeente Leusden maakt in de risico monitor al gebruik van scenario analyse ten aanzien van de beheersing van de Corona
onzekerheden.
AANDACHTSPUNTEN

SIGNIFICANTE PROCESSEN
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2.4 Rechtmatigheidsverantwoording (1/2)

Invoering
rechtmatigheidsverantwoording
mogelijk nog in 2021
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Invoering rechtmatigheidsverantwoording met ingang van 2021 of 2022
In onze managementletter en accountantsverslag van 2019 hebben wij aangegeven dat op termijn de rechtmatigheidsverantwoording
ingevoerd wordt voor gemeenten. Op dit moment is de formele status nog dat de rechtmatigheidsverantwoording wordt ingevoerd met
ingang van 2021. Of dit daadwerkelijk de invoeringsdatum wordt hangt sterk af van het wetgevingstraject dat eind dit jaar wordt
verwacht. Niet onwaarschijnlijk is dat de invoeringsdatum wordt verplaatst naar 2022.
De invoering van de rechtmatigheidsverantwoording heeft gevolgen voor de (interne) beheersing van de organisatie en ook de rol van de
accountant verandert hierdoor. Wij verwachten dat dit een aanzienlijke uitdaging is, maar naar onze mening ook een kans voor uw
organisatie en interne beheersing. Gemeente Leusden wordt immers zelf verantwoordelijk voor de rechtmatigheidsverantwoording en moet
het college een (onderbouwde) mededeling doen omtrent de naleving van de rechtmatigheid. De wetswijziging is niet alleen een
technische verandering maar ook een cultuurverandering die effect heeft op de bedrijfsvoering van de organisatie.

Tolerantiegrenzen te
bepalen (0% - 3%)
Invoering naar onze
mening een kans

Uit de notitie van de commissie BBV hierover blijkt dat er een standaard model van de verklaring komt, rechtmatigheid wordt beperkt tot
drie rechtmatigheidsaspecten, de gemeenteraad de tolerantiegrenzen kan bepalen (tot 3%) en bevindingen moeten worden opgenomen in
de paragraaf bedrijfsvoering. De commissie BADO komt naar verwachting ook nog met een nadere uitwerking en toelichting.
BDO ziet de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording als een kans om de controlerend rol van de gemeenteraad te versterken en te
investeren in een verdere ontwikkeling van de bedrijfsvoering. Het gaat daarbij om fundamentele vragen als:
 Op welke onderwerpen en met welke diepgang wilt u kaders stellen en controleren?
 In hoeverre werkt het college rechtmatig en/of bent u in control?
 In hoeverre is uw bedrijfsvoering, interne controle en IT beheer op orde en wat is ervoor nodig om daar te komen?
 En misschien wel de moeilijkste vraag van allemaal: wat zijn uw ambities en is uw huidige organisatie in staat is om aan die doelen
en verwachtingen te voldoen?
De wijziging in de verantwoordelijkheden ten aanzien van rechtmatigheid betekent niet dat er minder rechtmatigheidscontroles moeten
worden uitgevoerd, maar dat het college deze zelfstandig/intern moet inrichten, uitvoeren, controleren en rapporteren. Als accountant
zullen wij die werkzaamheden vervolgens toetsen, teneinde te kunnen controleren en verklaren dat de rechtmatigheidsverklaring van het
college een getrouw beeld geeft.

DASHBOARD
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In onze visie zijn er drie varianten waar u naar kunt streven voor de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording:
Drie varianten op de
interne controle
beheersing:
1. Minimale
2. Ambitieus
3. In control
Statement

1. De minimale variant van de rechtmatigheidsverantwoording (wettelijk minimum)
In deze variant zorgt het college (in afstemming met de gemeenteraad en accountant) voor een interne beheersing specifiek gericht op de
rechtmatigheidsverantwoording. Dat betekent dat de interne controles zodanig systeem- of gegevensgericht gepland worden, dat het
college tot een gedegen onderbouwd oordeel kan komen over de rechtmatigheid. De aanpak wordt vastgelegd in het interne controleplan
en vanwege de relatie met de controle van de getrouwheid afgestemd met de accountant.
2. De ambitie variant
In deze variant gaat de organisatie een stapje verder en gebruikt de rechtmatigheidsverantwoording als impuls om de bedrijfsvoering te
verbeteren. Middels een plan van aanpak wordt uitgewerkt wat de ambitie van de organisatie is ten aanzien van de AO/IB
(systeemgericht), IT- beheer en VIC. Daarbij wordt de gehele organisatie betrokken, bijvoorbeeld middels het zogenaamde ‘Three Lines of
Defence’- model, zodat ook de verantwoordelijke managers in de 1e en 2e lijn mede verantwoordelijk worden voor het
rechtmatigheidsbeheer. Om dit ook in de organisatie vorm te geven zal meer tijd vragen.
3. De rechtmatigheidsverantwoording plus (in control statement)
Deze variant gaat nog weer een stap verder. In dit geval verklaart het college niet alleen getrouw / rechtmatig te hebben gewerkt, maar
ook dat het systeem van interne beheersing en risicomanagement toereikend is om de risico’s te beheersen, ofwel dat de organisatie ‘in
control’ is. Hiervoor moet een specifiek normenkader worden afgesproken, dat verder kan gaan dan alleen interne procedures
(compliance) maar ook kan gaan over de beheersmaatregelen ten aanzien van operationele en strategische doelen. In dit normenkader
zouden bijvoorbeeld ook de prestaties ten aanzien van duurzaamheid kunnen worden opgenomen (afhankelijk van de behoefte van de
gemeenteraad en het college).

Variant 1 voor uw
gemeente het meest
reëel

Advies: opstellen
business case en plan
van aanpak

DASHBOARD

Kijkend naar deze drie varianten zal de eerste variant voor 2021 al de nodige inspanning kosten. De tweede variant is wat ons betreft op
langere termijn te adviseren, omdat dit een goede impuls kan zijn voor de bedrijfsvoering. Rechtmatigheid is immers ook de
verantwoordelijkheid van de gehele organisatie en niet alleen het probleem van concern control of team financiën. De derde variant zal
naar onze inschatting een veel langere doorlooptijd vergen.
In alle gevallen zal het komend jaar gebruikt moeten worden om een plan van aanpak te schrijven gericht op de invoering van de
rechtmatigheidsverantwoording. Hiervoor moeten de volgende stappen worden gezet:
1. Informeren en afstemmen van deze ontwikkeling met de gemeenteraad, het college en organisatie
2. Opstellen business case ‘rechtmatigheidsverantwoording’
3. Vormen projectteam en opstellen plan van aanpak
4. Uitvoering en implementatie
5. Afgeven rechtmatigheidsverantwoording
6. Evaluatie business case

AANDACHTSPUNTEN
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INFORMATIEBEVEILIGING

2.5 Fiscale ontwikkelingen (1/2)
Belangrijkste fiscale
aandachtspunten 2020

Vennootschapsbelasting
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Fiscale actualiteiten
De fiscale wijzigingen met impact op de financiële verantwoording van de gemeente zijn in 2020 beperkt. Wij lichten ter voorbereiding op
het jaarrekeningtraject 2020 hieronder enkele fiscale ontwikkelingen toe. Bij deze toelichting maken wij onderscheid tussen
vennootschapsbelasting, loonbelasting en omzetbelasting.
NB: Wij hebben vooralsnog het fiscale proces niet beoordeeld, omdat door uw VIC nog nadere werkzaamheden zullen worden verricht.
Uit de tussenrapportage VIC 2020 blijkt dat het fiscale proces een aandachtspunt is. Wij gaan ervan uit dat de gemeente zelf voor de
jaarafsluiting de nog benodigde werkzaamheden verricht. Indien dit niet mogelijk is, treden wij graag tijdig in overleg over de aanpak in
relatie tot mogelijke risico’s op materiële onjuistheden. Het op orde krijgen van het control framework ten aanzien van het fiscale proces
is mede relevant in het kader van continuering van het convenant voor horizontaal toezicht waarvan de eisen verder worden aangescherpt.
Vennootschapsbelasting
Diverse overheidsbedrijven zijn per 1 januari 2016 belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Voor gemeenten geldt dat zij
belastingplichtig zijn indien en voor zover er sprake is van een onderneming in fiscale zin, hiervan is sprake indien aan de volgende eisen
wordt voldaan:
Duurzame organisatie van arbeid en kapitaal;
Deelname aan het economisch verkeer; en
Winst wordt beoogd en is redelijkerwijs te verwachten (‘winststreven’).
Wij adviseren u jaarlijks een inventarisatie te doen van de overheidsactiviteiten welke onderhevig zijn aan vennootschapsbelasting en de
impact op de belastingaangifte te bepalen. De voornaamste overheidsactiviteiten welke onderhevig (kunnen) zijn aan
vennootschapsbelasting zijn:
 Grondbedrijf: Het gemeentelijk grondbedrijf is belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting indien sprake is van een
‘winststreven’. Dit ‘winststreven’ wordt bepaald op basis van het verwacht meerjarig resultaat op het grondbedrijf.
 Reclameconcessies: De Belastingdienst neemt het standpunt in dat de activiteit ‘reclame’ belastingplichtig is voor de
vennootschapsbelasting. Onder deze activiteit wordt verstaan “het middels privaatrechtelijke contracten gelegenheid geven tot het
doen van reclame-uitingen”. De Belastingdienst neemt het standpunt in dat er sprake is van een dienst en dat derhalve sprake is van
een onderneming in fiscale zin, waardoor de reclameopbrengsten belast zouden zijn voor de vpb. Via de VNG is een gerechtelijke
procedure in voorbereiding. Gemeenten kunnen zich bij deze procedure aansluiten.
 Verkoop van reststromen: Ten aanzien de inzameling van huishoudelijk afval maakt de Belastingdienst een onderscheid tussen twee
activiteiten: de inzameling en ‘het zich ontdoen van huishoudelijk afval tegen een positieve opbrengst’ (verkoop van reststromen).
De inzameling is niet belastingplichtig voor de vpb, omdat geen sprake is van deelname aan het economische verkeer. Dit is echter wel
het geval ten aanzien van de verkoop van reststromen. De Belastingdienst heeft in overleg met de NVRD een VSO opgesteld waarin is
bepaald dat de waarde van reststromen in het economische verkeer mag worden gesteld op 99% van de verkoopopbrengst. Per saldo
leidt dit ertoe dat vpb is verschuldigd over de ‘winst’ ter hoogte van 1% van de opbrengsten. Indien de inzameling van huisvuil is
uitbesteed aan een samenwerkingsverband tussen gemeenten dient te worden beoordeeld of de winstmarge moet worden aangegeven
bij de gemeente of bij de inzamelaar.
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2.5 Fiscale ontwikkelingen (2/2)
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Detachering: Met betrekking tot detachering kan sprake zijn van een onderneming voor de vennootschapsbelasting indien sprake is van
positieve resultaten. In de meeste gevallen worden slechts de bruto loonkosten doorbelast (al dan niet inclusief werkgeverslasten). In
dergelijk gevallen is geen sprake van een winststreven. Indien in de detacheringsovereenkomst echter vaste uurtarieven zijn
overeengekomen dient te worden beoordeeld hoe deze zich verhouden tot de werkelijke loonkosten.

Loonbelasting



Omzetbelasting

Loonbelasting
Voor de loonbelasting willen wij u attent maken op de registratie van de personeelsdossiers:
 In een personeelsdossier dienen de vereiste persoonsgegevens, geldig kopie legitimatiebewijs (op moment van indiensttreding) en
opgaaf loonheffingen / loonbelastingverklaring te worden opgenomen. Het is van belang dat alle (dus ook de oudere) personeelsdossiers
compleet zijn. In de praktijk zien we dit vaak fout gaan, met name in het geval van een fusie in het verleden of bij digitalisering van de
dossiers. Indien de personeelsdossiers niet op orde zijn kan dat leiden tot toepassing van het anoniementarief. Dit betekent dat
loonheffing moet worden ingehouden en afgedragen tegen het hoogste tarief in de loonbelasting.
Omzetbelasting
De jurisprudentie en regelgeving omtrent de omzetbelasting is ook steeds in beweging. In 2020 heeft dit weer de nodige wijzigingen tot
gevolg. Hieronder hebben wij de belangrijkste wijzigingen en onze aandachtspunten daarbij op een rij gezet:
 In juni 2020 heeft de Hoge Raad beslist dat gemeenten bij de exploitatie van begraafplaatsen handelen als btw-ondernemer. Hiermee is
volledige compensatie van btw op de kosten niet mogelijk. Het verwijzingshof zal nog uitspraak doen over de mogelijkheid van
gedeeltelijke compensatie in de situatie dat (een gedeelte van) de begraafplaats openbaar gebied betreft. Hierbij is ook de vraag of de
grafrechten die gemeenten innen onder een btw-vrijstelling kunnen vallen. Dit zal vermoedelijk tot een wijziging in de btw-labeling
leiden. Het advies is om de uitspraak van het verwijzingshof af te wachten voordat hierop actie wordt ondernomen.
 In dezelfde uitspraak heeft de Hoge Raad geoordeeld dat het enkel uitvoeren van een wettelijke taak door een overheidslichaam
onvoldoende is om tot overheidshandelen voor de btw te komen. Het overheidslichaam moet daarnaast bij de uitvoering van de
activiteit ook gebruik maken van bijzondere overheidsbevoegdheden, waarover private partijen niet beschikken. Wanneer deze
bevoegdheden ontbreken dan is geen sprake van overheidshandelen. Dit leidt ertoe dat gemeenten hun activiteiten “labeling” op dit
punt moeten beoordelen op mogelijk meer ondernemers- niet-economische activiteiten. Wij adviseren om deze beoordeling van
overheidshandelen tijdig uit te voeren.
 In juli 2020 heeft de Hoge Raad beslist dat gemeenten de btw op kosten voor re-integratieactiviteiten volledig kunnen compenseren bij
het Btw-compensatiefonds. Dit leidt tot een ruimere compensatiemogelijkheid dan tot op heden mogelijk was op basis van het beleid
van de Belastingdienst. Ons advies is om de rechten over het verleden veilig te stellen (voor zover nog niet gebeurd) door een verzoek
om aanvullende teruggaaf van compensabele btw in te dienen bij de Belastingdienst.
 Aan het einde van 2019 heeft de staatssecretaris van Financiën het standpunt ingenomen dat de financiële bijdragen die gemeenten
ontvangen van de Stichting Afvalfonds voor het gescheiden inzamelen van verpakkingsmateriaal een btw-belaste vergoeding vormt.
Dit leidt er toe dat alle gemeenten in 2020 een correctie (met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015) moeten uitvoeren. Hierin moet
de (ten onrechte) gecompenseerde btw worden terugbetaald en in aftrek worden gebracht in de btw-aangifte en moet de btw op
bijdragen van Stichting Afvalfonds alsnog op aangifte worden voldaan. Ondanks dat de Stichting Afvalfonds heeft aangegeven de btw
alsnog aan de gemeenten te betalen, leidt dit toch tot een financieel nadeel, omdat de ontvanger heeft aangegeven rente in rekening
te (moeten) brengen over de te maken correcties.
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3. Bevindingen significante processen
3.1 Onze controle transparant
3.2 Effectiviteit processen
3.3 Detailbevindingen

3.1 Onze controle transparant (1/2)

Eisen aan
accountantscontrole en
onze rapportages

Interne beheersing niet
altijd voldoende /
zichtbaar /
aantoonbaar. Welke
ambities heeft uw
gemeente?
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Onze aanpak afhankelijk van uw ambitie en interne beheersing
De eisen die worden gesteld aan de accountantscontrole hebben direct en indirect ook gevolgen voor de verwachtingen die wij als
accountants hebben van onze klanten. Om inzicht te geven in de eisen die gesteld kunnen worden aan de interne beheersing (en externe
controle) hebben wij in onze managementletters van afgelopen jaren hierover uitgebreid gerapporteerd. Een goede interne beheersing,
maakt immers ook dat de risico’s voor de organisatie geringer zijn en de externe controle effectiever en efficiënter kan plaatsvinden.
Wij hebben vanuit onze natuurlijke adviesfunctie hiermee willen bijdragen aan de verbetering van uw bedrijfsvoering, onder andere door
middel van procesanalyses, detailbevindingen/-aanbevelingen (voorzien van risico en impact), schema’s over de kwaliteit van de IT–
beheersmaatregelen, ons beeld van de VIC, etc.
Ten behoeve van het realiseren van de doelstellingen en het sturend vermogen van de gemeente is het van groot belang dat de processen
in de basis op orde zijn, vanuit een goed werkend instrumentarium ‘plan-do-check-act’. Het controlebewustzijn van medewerkers en een
systeem van interne controles, gebaseerd op een gedegen risico-inschatting moet zijn gewaarborgd.
Wij constateren dat de gemeente stappen heeft gezet in de beheersing, maar net als veel andere gemeenten op korte termijn (nog) niet in
staat is gebleken de interne beheersing op het gevraagde niveau te krijgen. Dit betekent niet dat uw gemeente niet in control is, maar wel
dat interne beheersingsmaatregelen niet altijd zichtbaar / aantoonbaar in de processen en systemen zit en dus de interne / externe
controle hier niet op kan steunen.
In onze visie zou de norm moeten zijn dat alle (significante) processen in opzet, bestaan en werking (inclusief IT) gedurende het gehele
jaar goed werken en intern getoetst worden door uw VIC. Die norm kan er toe leiden dat gemeenten beter in control zijn en eventuele
risico’s eerder signaleren. Deze norm en dit niveau van interne beheersing vraagt echter wel de nodige inspanning en ambitie en de vraag
is of en op welke termijn u deze wil/kan realiseren.

Wij gaan graag het
gesprek aan over uw
ambities en de normen
die gesteld kunnen
worden aan uw interne
beheersing

In deze management letter geven wij praktische handvatten om de interne beheersing nog verder te optimaliseren, rekening houdend met
de omvang va uw organisatie. Het kan zijn dat u ervoor kiest enkele normen of aanbevelingen niet te implementeren gezien uw ambitie of
dat het efficiënter is de controle achteraf gegevensgericht uit te voeren.
Wij gaan graag met u in gesprek over deze ambities, zodat wij onze controleaanpak daarop aan kunnen passen. Wij willen graag voorkomen
dat de lat in onze controle-aanpak te hoog ligt / niet haalbaar lijkt en wij desondanks elk jaar hierover blijven rapporteren. Als bij
voorbaat al duidelijk is dat uw organisatie (op korte termijn) niet kan of wil voldoen aan deze normen, kunnen wij ook onze controle
achteraf en meer gegevensgericht aanpakken. Deze afweging ten aanzien van uw ambitie ligt echter primair bij de gemeente, zowel in de
organisatie, het college als raad, ieder in haar eigen rol.
Wij stellen voor dat u uw afwegingen en ambities zo SMART mogelijk vastlegt in bijvoorbeeld uw interne controleplan. Wij stemmen
vervolgens onze aanpak hierop af. Wij maken daarbij onderscheid tussen een proces– of systeemgerichte aanpak versus een
gegevensgerichte aanpak.
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3.1 Onze controle transparant (2/2)

Onderkende risico’s:
 Management
override
 EU-aanbestedingen

Wij beoordelen
de volgende processen
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Onze inschatting van de significante risico’s
In het kader van de controle van de jaarrekening 2020 en onze aanpak hebben wij een zogenaamde initiële risico-inschatting gemaakt.
Wij zien de volgende potentiële risico’s in de controle van de jaarrekening van uw gemeente:
 In onze controlestandaarden (NV COS) wordt expliciet het risico van management override (bewuste beïnvloeding door bestuur of
management van de jaarcijfers) als belangrijk te onderkennen significant risico benoemd. Als accountant moeten wij in onze
werkzaamheden hier specifiek aandacht aan besteden. Wij zijn van mening dat binnen de gemeente de mogelijkheden, om buiten de
getroffen interne beheersmaatregelen invloed uit te uitoefenen op de in de jaarrekening gepresenteerde uitkomsten, beperkt zijn.
 Om het resterende risico te beperken beoordelen wij schattingsprocessen en bijzondere journaalposten in detail.
 Het niet naleven van de Europese aanbestedingsregels
 Onterecht niet Europees aanbesteden;
 Meer besteden dan geraamd als gevolg van een wezenlijke wijziging in het contract.
Onze inschatting van belangrijkste processen
In onze aanpak is de insteek, daar waar mogelijk te steunen op de interne beheersing in de significante processen van de gemeente.
Daarbij maken wij, indien mogelijk, gebruik van uw eigen verbijzonderde interne controle (VIC).
Vanuit onze rol als accountant maken wij een risico-inschatting op basis van de (voorgeschreven) materialiteit en zijn de volgende
materiële processen onderkend:
 De interne Planning & Control-cyclus
 Het subsidieproces
 Het inkoopproces (incl. aanbestedingen)
 Het personeelsproces
 De processen rondom grondexploitaties
 De processen rondom het sociaal domein
 Het belastingproces
 Het proces omtrent IT/automatisering
 De beheersing van verbonden partijen
Natuurlijk zijn er meerdere processen te onderkennen, ook met financiële gevolgen. Voorbeelden zijn het proces ten aanzien van treasury
en diverse kleinere (schattings-)processen.
Op basis de kwaliteit en omvang van voornoemde processen hebben wij deze niet procesmatig / systeemgericht getoetst, maar wij voeren
(achteraf) gegevensgerichte werkzaamheden uit in de vorm van steekproeven / deelwaarnemingen, cijferanalyses, verbands-controles,
etc. Bij de voorbereiding van de jaarrekeningcontrole maken wij afspraken over de resterende werkzaamheden, aanpak en de hiervoor
benodigde informatie.
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3.2 Effectiviteit processen

PROCES

OPZET
AO/IB
2020

AO/IB
2019

ITGC’S
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VIC

CONCLUSIE TEN AANZIEN VAN DE CONTROLEAANPAK
Er is sprake van een adequaat functionerende planning & control cyclus, echter een goede beheersing omtrent memoriaalboekingen ontbreekt.

Planning & Controle

Toetsing subsidieaanvraag niet zichtbaar, verbeterpunten net zoals voorgaand boekjaar onderhanden. Er is wel sprake
van een toetsing achteraf op de vaststelling van de subsidies.

N.v.t.

Subsidies

Inkopen &
Aanbestedingen

Er is gestart met de registratie van de contracten. De implementatie van een verplichtingen administratie blijft een
aandachtspunt.

Personeel

Proces personeelskosten is voldoende adequaat.

Sociaal Domein

N.v.t.

N.v.t.

Gezien de wijze waarop gemeente Leusden het sociaal domein heeft ingericht is er voor gekozen om deze post
gegevensgericht te controleren.

Belastingen

N.v.t.

N.v.t.

Proces belastingen is uitbesteed aan de uitvoeringsorganisatie GBLT.

Grondexploitatie

N.v.t.

Verbonden partijen

N.v.t.

ICT/automatisering

N.v.t.

Verhuur

Proces is ontoereikend, meerdere bevindingen en
aanbevelingen. Kans x impact is hoog.

DASHBOARD
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Proces grondexploitatie is onveranderd. Er is sprake van een controle vanuit de VIC, maar daarbij worden niet alle
schattingselementen gecontroleerd. Wij hebben begrepen dat dit punt voor 2021 wordt opgepakt in samenwerking met
gemeente Nijkerk.
N.v.t.

Risicomanagement samenwerkingsrelaties / verbonden partijen niet structureel ingericht.

N.v.t.

Ten aanzien van ICT zijn door ons net zoals voorgaande boekjaren belangrijke aandachtspunten gesignaleerd
(zie hoofdstuk 4).

Wij hebben geen bevindingen met betrekking tot het proces Verhuur.

Proces is toereikend, één of enkele aanbevelingen
resteren. Kans x impact is middel.
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Proces is adequaat, enkel aanbevelingen ter verdere
optimalisatie. Kans x impact is laag.

3.3 Detailbevindingen

Voor wat betreft onze
aanpak kunnen wij niet
steunen op de interne
beheersing; onze
aanpak is daarmee
gegevensgericht

Wij hebben enkele
leerpunten onderkend:
detailbevindingen

Samenvatting effectiviteit van de processen
In de overzichten op de volgende pagina’s geven wij weer in hoeverre de processen voldoen aan de genoemde normen (zie ook hoofdstuk 4
ten aanzien van de IT-omgeving) en welke detailbevindingen wij per proces hebben geconstateerd.
Vanzelfsprekend geven wij, evenals in voorgaande jaren, vanuit onze natuurlijke adviesrol aanbevelingen op welke wijze verbeteringen in
de interne beheersing mogelijk zijn. Dit ligt per proces vast in de detailbevindingen. Voor een nadere bestuurlijke duiding van de
aanbevelingen en adviezen is hierbij de volgende scenario-indeling aangegeven:
 Scenario 1: Adviespunt raakt niet de effectiviteit van controle, wel de efficiency van de bedrijfsvoering/jaarrekeningcontrole.
 Scenario 2: Adviespunt raakt wel de effectiviteit van controle, c.q. leidt tot een onvoldoende beheerste interne omgeving en
onderliggende risico’s zijn niet significant.
 Scenario 3: Adviespunt raakt wel de effectiviteit van controle, c.q. leidt tot een onvoldoende beheerste interne omgeving en
onderliggende risico’s zijn significant.
Op basis van onze uitgevoerde werkzaamheden komen wij op dit moment tot de conclusie dat de beheersorganisatie van de gemeente
(voor zover relevant voor de controle van de jaarrekening) in opzet voldoende scoort, rekening houdend met de uitkomsten van de
werkzaamheden van de VIC. Omdat de AO/IB en IT General Controls niet altijd goed zijn opgezet of goed werken, kunnen wij voor wat
betreft de insteek van onze controle nog niet altijd op de processen steunen. Er zijn in onze aanpak daarom aanvullende gegevensgerichte
werkzaamheden noodzakelijk.
Detailbevindingen
hoog 

De beheersorganisatie
is in opzet voldoende.
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KORTE OMSCHRIJVING DETAILBEVINDINGEN

IMPACT

4

8
11

1

5

7

2
 laag

3

6

 laag
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10
9

1

Planning & Control: Actualiseren nota’s

1

2

Planning & Control: Beheersing memoriaalboekingen

1

3

Planning & Control: Procesbeschrijvingen

2

4

Inkopen: Prestatielevering

3

5

Inkopen: Ontbreken van verplichtingenadministratie

2

6*

Inkopen: Muteren crediteuren stamgegevens

1

7

Inkopen: Procuratiebevoegdheden

2

8

Inkopen: Naleving aanbestedingsregels

3

9*

Salarisproces: Controle standenregister

1

10

Salarisproces: Inrichting salarisadministratie

1

11

Subsidies: Toetsing subsidieaanvraag

2

Verhuur: Volledigheid verhuuropbrengsten

1

12*

12

*)
RISICO
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hoog 

IT-BEHEERSING

Nieuwe bevinding in 2020
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4. IT-beheersing
4.1 IT-beheersing
4.2 Bevindingen IT-beheersing | Key2Financiën
4.3 Bevindingen IT-beheersing | Visma|Raet-applicaties
4.4 Actuele IT-ontwikkelingen | Benchmark Overheid

4.1 IT-beheersing

Wij beoordelen de
betrouwbaarheid en
continuïteit IT voor
zover relevant voor
de controle van de
jaarrekening

20

IT-werkzaamheden en onze controlerende rol
Ingevolge artikel 2:393, lid 4 BW, dient de accountant in zijn verslag aandacht te besteden aan de bevindingen die naar voren zijn
gekomen uit de beoordeling van de automatiseringsomgeving wat betreft de betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde
gegevensverwerking.
Wij benadrukken dat onze jaarrekeningcontrole gericht is op het geven van een oordeel omtrent de jaarrekening zelf en zich niet primair
richt op het doen van uitspraken omtrent de betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking als geheel of
van onderdelen daarvan. De IT-auditwerkzaamheden zijn geïntegreerd in de controleaanpak van de jaarrekening.
Het inzicht in de betrouwbare werking van ICT-systemen en -applicaties en het gebruik daarvan door de organisatie, vormen een onderdeel
van de kwaliteit van de interne beheersing en de administratieve organisatie. Algemene IT-beheersmaatregelen rond uw kritieke systemen
leveren daarnaast een belangrijke bijdrage aan het mitigeren van de risico’s op onbeheerste wijzigingen, ongeautoriseerde handelingen en
het optreden van verstoringen met impact op de gegevensverwerking.

Beoordeelde systemen:
 Key2Financiën
 Visma|Raetapplicaties
 Suite4SociaalDomein
Controle-aanpak
beoordeling ITomgeving

De bevindingen zoals gerapporteerd in deze management letter zijn gericht geweest op het beoordelen van de opzet en het vaststellen van
het bestaan van algemene IT-beheersmaatregelen. Wij hebben in samenwerking met onze IT-auditors een aantal van deze maatregelen
beoordeeld voor Key2Financiën, Visma|Raet-applicaties en Suite4SociaalDomein. Dit om de (potentiele) risico’s van onbeheerste
wijzigingen, ongeautoriseerde handelingen en verstoringen te kunnen vaststellen voor die systemen die gekoppeld zijn aan de voor ons
relevantie processen en posten (zie hoofdstuk 3).
De BLNP-gemeenten werken samen in een ‘gasthouderschap’. Voor de IT-audit zijn de applicaties beoordeeld via de gemeente die
verantwoordelijk is voor het beheer. Hieronder staat dit samengevat:
Applicatie/Gemeente

Bunschoten

Leusden

Nijkerk

Key2Financiën

Beheer Leusden Beheer Leusden Beheer Leusden

Putten
Beheer Leusden

Raet-applicatie (Beaufort) Beheer Nijkerk

Beheer Nijkerk

Beheer Nijkerk

Beheer Nijkerk

Raet-applicatie (Youforce) Beheer Nijkerk

Beheer Nijkerk

Beheer Nijkerk

Beheer Nijkerk

Raet-applicatie (Gemal)

Beheer Nijkerk

Beheer Nijkerk

Beheer Nijkerk

Beheer Nijkerk

Suite4SociaalDomein

Nvt*

Nvt*

Eigen beheer

Eigen beheer

In dit hoofdstuk rapporteren wij onze bevindingen voor de genoemde applicaties. Daarnaast gaan wij, vanuit onze natuurlijke
adviesfunctie, in op een aantal ontwikkelingen ten aanzien van de Baseline Informatiebeveiliging Overheden (BIO) en presenteren wij u
een benchmark waarbij de resultaten van uw organisatie op het gebied van IT worden afgezet tegen het gemiddelde van onze klanten
binnen de Overheidssector.
* = Gemeente Bunschoten en Leusden hebben Sociaal Domein uitbesteed aan gemeente Amersfoort, en daarbij specifiek de zorgadministratie van Leusden aan SDO en voor
Bunschoten aan BBS, derhalve was deze applicatie niet in scope voor de IT-audit jaarrekeningcontrole.
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4.2 Bevindingen IT-beheersing | Key2Financiën
Logische toegangsbeveiliging K2F
(criteria 1-5) nog
deels ontoereikend
Change management
en Continuïteit
(criteria 6-7) nog deels
ontoereikend.

PROCES

2019

KORTE OMSCHRIJVING RESULTATEN

1

De procedure autorisatiebeheer wordt niet door alle gemeenten op
dezelfde manier doorlopen. Tevens ontbreekt een vastgestelde
normpositie voor het toekennen van rollen/rechten.

2. Periodieke controle op juistheid ingerichte
autorisaties

2

Vanuit gemeente Leusden is een review op actualiteit van gebruikers
voor alle gemeenten uitgevoerd en zichtbaar vastgelegd. Juistheid van
ingerichte autorisaties maakt nog geen onderdeel uit van deze
controle. Zichtbare opvolging van bevindingen voortkomend uit deze
review is niet vastgelegd.

3. Identificatie van gebruikers voor toegang
tot systemen en data

3

Vastgesteld dat voor vier gebruikersaccounts in Key2Financiën het
bestaan niet verklaarbaar is op basis van gebruikersnaam. Voor 3 van
deze accounts zijn de rechten ingetrokken naar aanleiding van de
audit.

4. Wachtwoordbeleid (authenticatie)

4

Akkoord. De wachtwoordeisen in Key2Financiën voldoen aan de
minimaal te stellen eisen (6 van de 6 wachtwoordeisen).

5. Administrators en superusers

5

Twee gebruikers welke formeel werkzaam zijn op de financiële
afdeling beschikken over beheerrechten. Toekenning van deze rechten
is niet verklaarbaar vanuit beheeroogpunt (functiescheiding tussen ITbeheer en lijnorganisatie). Ten opzichte van afgelopen jaar is het
aantal beheeraccounts ingeperkt.

6. Wijzigingenbeheer updates & Gescheiden
omgevingen (ontwikkel-test-productie)

6

Vastgesteld dat bevindingen voortkomend uit testwerkzaamheden niet
ten alle tijden zichtbaar worden opgevolgd.

7

De BLNP gemeenten beschikken gezamenlijk niet over een
geformaliseerd back-up en recovery beleid waarin eisen ten aanzien
van het maximaal toelaatbare gegevensverlies en uitval duur worden
gesteld.

1. Procedure autorisatiebeheer

7. Continuïteitsmaatregelen (fysieke
toegangsbeveiliging, back-up, monitoring en
periodieke hersteltest)

onvoldoende
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2020
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verbeterpunten

voldoende
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4.3 Bevindingen IT-beheersing | Visma|Raet-applicaties
Criteria 3 en 5 zijn per
integraal beoordeeld
voor de gemeenten.
Criteria 1, 2, 4, 6 en 7
zijn generieke proces
die eenmalig zijn
beoordeeld bij Nijkerk.
Logische toegangsbeveiliging Visma|Raet
(criteria 1-5) nog
deels ontoereikend
Change management
en Continuïteit
(criteria 6-7) nog deels
ontoereikend.

PROCES

2020

KORTE OMSCHRIJVING RESULTATEN

1

Op basis van de (nog niet geformaliseerde) procedure
autorisatiebeheer hebben wij niet kunnen vaststellen tot welke
applicaties en met welke rechten een gebruiker toegang dient te
krijgen. Tevens worden autorisaties niet toegekend op basis van een
geformaliseerde normpositie.

2. Periodieke controle op juistheid ingerichte
autorisaties

2

Vastgesteld dat een zichtbare controle is uitgevoerd op actualiteit van
gebruikersaccounts en juistheid van ingerichte autorisaties. Hierbij is
echter nog geen aansluiting gemaakt met een lijst van uitdiensttreders
en een geformaliseerde normpositie waardoor de controle voor ons niet
reproduceerbaar is.

3. Identificatie van gebruikers voor toegang
tot systemen en data

3

Akkoord. In de applicaties zijn enkele generieke accounts aanwezig,
echter is het bestaan hiervan verklaarbaar vanuit beheerdoeleinden.

4. Wachtwoordbeleid (authenticatie)

4

Akkoord. De wachtwoordeisen van de Visma|Raet-applicaties voldoen
aan de minimaal te stellen eisen.

5. Administrators en superusers

5

In Beaufort en Gemal zijn gebruikers met beheerrechten actief welke
formeel werkzaam zijn vanuit de lijnorganisatie (applicatiebeheerders
met een dubbelfunctie op de afdeling personeelszaken,
salarisadministratie). Voor YouForce is niet inzichtelijk te maken welke
gebruikers beschikken over beheerrechten.

6. Wijzigingenbeheer updates & Gescheiden
omgevingen (ontwikkel-test-productie)

6

De organisatie voert niet periodiek een zichtbare beoordeling uit op de
assurance verklaring van leverancier Visma|Raet.

7. Continuïteitsmaatregelen (fysieke
toegangsbeveiliging, back-up, monitoring en
periodieke hersteltest)

7

De organisatie voert niet periodiek een zichtbare beoordeling uit op de
assurance verklaring van leverancier Visma|Raet.

1. Procedure autorisatiebeheer

onvoldoende

DASHBOARD
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AANDACHTSPUNTEN

verbeterpunten

voldoende

SIGNIFICANTE PROCESSEN

Niet beoordeeld

IT-BEHEERSING

4.4 Actuele IT-ontwikkelingen | Benchmark Overheid
Wij hebben een
benchmark ontwikkeld
welke uw scores afzet
tegen het gemiddelde
van onze klanten
binnen de
Overheidssector. Een
impressie van deze
benchmark is hier
weergegeven.
Graag presenteren wij
u de aanvullende
inzichten en gaan wij
met u in gesprek over
het vervolg.
NB:
Deze Benchmark
betreft alleen de door
ons in het kader van de
jaarrekening
beoordeelde systemen:
Key2Financiën
Visma|Raet-applicaties

Op
Op basis
basis van
van onze
onze kennis
kennis en
en inzichten
inzichten die
die wij
wij hebben
hebbenopgedaan
opgedaan
bij
bij de
de uitvoering
uitvoering van
van IT
IT audits
audits hebben
hebbenwij
wij een
een benchmark
benchmark
ontwikkeld.
ontwikkeld.
Deze
Deze benchmark
benchmark geeft
geeft inzicht
inzicht in
in de
de IT
IT audit
audit resultaten
resultaten van
van uw
uw
organisatie
organisatie afgezet
afgezet tegen
tegen het
het gemiddelde
gemiddelde van
van vijftig
vijftig van
van onze
onze
klanten
klanten binnen
binnen de
de Overheidssector.
Overheidssector. Bovendien
Bovendien laat
laat deze
deze
benchmark
benchmark zien
zien hoe
hoe uw
uw organisatie
organisatie zich
zich heeft
heeft ontwikkeld
ontwikkeld op
op
het
het gebied
gebied van
van IT-beheersing
IT-beheersingover
over de
de afgelopen
afgelopen jaren.
jaren.
Hierin
Hierin isis een
een score
score van
van 11 tot
tot en
en met
met 55 per
per norm
norm weergegeven
weergegeven
waarbij
waarbij BDO
BDO een
een score
score van
van minimaal
minimaal 44 toereikend
toereikend acht.
acht.
Deze
Deze pagina
pagina geeft
geeft een
een korte
korte impressie
impressie van
van onze
onze interactieve
interactieve
benchmark.
benchmark. Graag
Graag presenteren
presenteren wij
wij uu de
de aanvullende
aanvullende inzichten
inzichten
en
en gaan
gaan wij
wij met
met uu in
in gesprek
gesprek over
over het
het vervolg.
vervolg.
*De
*Deapplicatie
applicatieSuite4SociaalDomein
Suite4SociaalDomeinisisniet
nietopgenomen
opgenomenininde
debenchmark
benchmark
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