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Onderwerp: Raadsbrief over ML 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

In deze raadsbrief treft u onze reactie aan op de door de accountant op 15 januari 2020 

uitgebrachte Managementletter Interimcontrole 2019. 

 

 

I. Algemeen 

 

De accountant controleert jaarlijks de gemeenterekening. De accountant geeft op basis van de 

controle een oordeel over de getrouwheid en de rechtmatigheid. Bij de controle over de 

getrouwheid gaat het over de vraag of de cijfers kloppen. De accountant moet daarbij een oordeel 

vellen over de vraag of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de lasten en baten en de 

grootte en samenstelling van het vermogen. Dit oordeel wordt niet verwoord in de 

managementletter, maar in het accountantsverslag bij de jaarrekening.  Rechtmatigheid is het 

handelen in overeenstemming met wetten en regels. Ook hier geldt dat het definitieve oordeel van 

de accountant wordt verwoord in het accountantsverslag. In de managementletter wordt 

tussentijds ingegaan op de financiële rechtmatigheid. 

Over de periode tot september 2019 is uit hoofde van Europees aanbesteden 1,2 miljoen aan 

rechtmatigheidsfouten geconstateerd (tolerantiegrens 2,2 miljoen). Dit betreft deels vanuit 2018 

doorlopende fouten.  In het voorjaar 2020 zal de analyse over geheel 2019 gereed zijn. Dat kan 

betekenen dat er nog andere transacties als onrechtmatig bestempeld moeten worden.   

 

De nu uitgebrachte managementletter geeft een helder beeld van de positieve ontwikkeling die we 

als organisatie het afgelopen jaar hebben gemaakt. De accountant geeft daarbij aan dat we 

ruimschoots op schema liggen om eind 2020 de basis op orde te hebben. Het beperkt aantal 

controlebevindingen zoals in deze managementletter verwoord komen overeen met onze eigen 
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bevindingen, waarmee we de noodzakelijke stap hebben gemaakt in het zelfsignalerend vermogen 

van onze organisatie. De volgende stap is het verder door ontwikkelen van het zelfcorrigerend 

vermogen van de organisatie.  

Uitdagend waar de organisatie te maken heeft met een bezuinigingsopgave, het werken op 

dislocaties en de kwaliteitsslag die moet worden gemaakt. Naast onze organisatie-specifieke 

projecten als NPG en het aardbevingendossier. 

 

De rechtmatigheidscontrole gaat uit de accountantscontrole verdwijnen en plaatsmaken voor een 

rechtmatigheidsverklaring waarin het college gedocumenteerd zal moeten aangeven welke 

maatregelen zijn genomen en welke controles daarop zijn uitgevoerd om te waarborgen dat de 

organisatie rechtmatig handelt. De rol van de accountant beperkt zich onder deze nieuwe 

wetgeving tot het vaststellen dat de aanwezige documentatie (interne controlerapportages) 

voldoende basis biedt voor hetgeen in de collegeverklaring is opgenomen. Dit gaat in beginsel over 

alle aspecten van rechtmatigheid. Voornoemde ontwikkeling past in onze visie als het gaat om de 

rol van Concerncontrol binnen de gemeente Midden-Groningen. Medio 2020 zal een plan van aanpak 

worden geschreven hoe dit binnen de organisatie te implementeren.  

Op dit moment is onduidelijk of de wetgeving en de detailuitwerking gereed zijn op de geplande 

invoeringsdatum van 1 januari 2021. 

 

II. Reactie op de belangrijkste bevindingen 

 

Algemeen 

“In de loop van 2018 en zeker in 2019 hebben we waargenomen dat de vraagstelling die vanuit de 

organisatie onze kant op komt beter, scherper en diepgaander wordt. Ook neemt de organisatie 

eerst zelf stelling, alvorens te vragen of die stellingname juist is en of wij daarmee kunnen 

instemmen, voor zover dat een vereiste is. U toont aan de ontwikkeling in de interne beheersing 

actief  ter hand te nemen in plaats van te reageren op incidenten en bevindingen van buitenaf”. 

Wij zijn blij met deze conclusie. Wij zijn HZG erkentelijk dat zij hun adviesrol zo invult dat deze  

een stimulerende werking heeft op de ontwikkeling van onze organisatie.  

 

Controlebewustzijn en procesinrichting 

“Uit onze controlewerkzaamheden blijkt dat de gemeente Midden-Groningen in alle geledingen 

zich bewust is van het belang van adequate interne beheersing, inclusief de daarbij behorende 

interne controle. De organisatie is zich bewust van mogelijkheden en beperkingen om de 

bevindingen uit voorgaande controles in een keer aan te pakken”. 

In de loop van 2019 is de IST-situatie van de 20 key-werkprocessen beschreven. In Q3 en Q4 zijn op 

basis van onder andere deze werkprocessen met de betrokken teams en Concerncontrol risico-

inventarisaties uitgevoerd. Ervaring heeft inmiddels geleerd dat hierdoor meer risk-awareness 

ontstaat bij de professionals. In 2020 zal er op de geïnventariseerde risico’s gezamenlijk per team 

een risicoanalyse worden uitgevoerd met daaraan gekoppeld het opstellen van een controleplan en 

controle-instructies voor 1ste lijns- en 2de lijnscontroles. Middels deze twee lines of defence zal de 

interne beheersing gelaagd in de organisatie verankerd raken.  

 

IT omgeving 

“De hoge eisen waaraan u en uw IT-partners moeten voldoen worden echter nog niet gehaald. Het 

algemene beeld in de organisatie is dat onvoldoende maatregelen zijn getroffen dan wel dat deze 
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niet aantoonbaar zijn te maken in het rechtenbeheer binnen applicaties, het wijzigingenbeheer 

onvoldoende zichtbaar is en dat het beleid rondom toegangsbeveiliging niet uniform wordt 

uitgevoerd”.  

Wij onderschrijven deze conclusie om dat deze in lijn is met de interne analyse die we hebben 

gemaakt in de voorbereiding op de IT-audit. 

Wel maken we daarbij de kanttekening dat er afgelopen jaar goede stappen zijn gezet in het 

rechtenbeheer: een verbeterde procedure bij in- en uitdiensttreding van medewerkers en 

ingehuurde krachten en het opzetten van een goede rechtenstructuur voor de financiële 

applicaties. 

Voor dit jaar worden de verbeterpunten van de jaarlijkse IT-audit opgenomen in het jaarplan van 

de teams I&O en Automatisering en van de betreffende vakteams.  

Omdat er sprake is van een groot aantal onderwerpen waarop verbeteringen mogelijk zijn in de 

I&A-processen, en daarmee ook een grote belasting op de I&A-organisatie leggen, passen we daar 

risicomanagement op toe. We pakken de dingen op, waarvan we zelf de risico’s zien. Daarbij 

kunnen we afwijken van door de accountant en IT-auditor gegeven adviezen. 

 

III. Tot slot 

 

De overige in de managementletter genoemde bevindingen  zijn/worden opgepakt. Het doel is om 

in 2020 de fase van ‘het huis op orde brengen’ af te ronden. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

 

 
 
 
  

 


