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Hierbij ontvangt u het accountantsverslag 2019 en de duiding van het college op de bevindingen en 
aanbevelingen van de accountant. De accountant heeft op 8 juni 2020 het accountantsverslag toegelicht 
in het audit comité. 
 
De bevinding op hoofdlijnen 
 
Algemeen 
Wij zijn er trots op dat bij onze jaarrekening 2019 een goedkeurende controleverklaring is afgegeven met 
betrekking tot de getrouwheid en de rechtmatigheid. Vlak voor de accountantscontrole in maart 2020 zou 
gaan starten werden we geconfronteerd met de corona pandemie en – als gevolg daarvan- verplicht thuis 
werken. Zowel het opstellen van de jaarrekening als ook de controle daarvan vraagt elk jaar een enorme 
inspanning. Dit jaar was het onmogelijk om de controle fysiek op het gemeentehuis uit te voeren 
waardoor alle gevraagde informatie en vragen digitaal zijn afgedaan. Gevolg hiervan is een minder 
efficiënt proces en niet altijd optimale communicatie vanwege de beperkingen aan digitale middelen. 
Desondanks zijn zowel BDO als wij zijn van mening dat het controle proces dit jaar goed is verlopen. 
 
Top 3 aandachtspunten 
BDO heeft de volgende concrete aandachtspunten benoemd die in 2020 om een plan van aanpak 
vragen: 

a. Lange termijn impact van corona 
b. Invoering van rechtmatigheidsverantwoording door college per 1 januari 2021 
c. Analyse en bewaken van tekorten en prestatielevering sociaal domein. 

Wij zijn het eens met BDO dat dit relevante onderwerpen zijn voor de komende periode. In de 
voorjaarsbrief 2020 hebben we deze onderwerpen ook allen benoemd. Voor een aantal onderwerpen 
zullen we in de loop van 2020 nader “onderzoeken” of bijstelling nodig is. Dan gaat het concreet om de 
voorziening wethouders pensioenen en de voorziening groot onderhoud gebouwen. Indien nodig zullen 
wij u bij de najaarsbrief vragen om te komen tot een financiële bijstelling 
 
Prestatielevering zorg 
De onzekerheden vanwege het ontbreken van goede onderbouwingen inzake de prestatielevering van de 
zorg zijn toegenomen ten opzichte van 2018. Hoewel juist dit onderwerp grote aandacht heeft in de 
verbetering van onze werkprocessen en ook de kern is van onze inkoop, we kopen “resultaat” in, scoren 
we in 2019 “slechter” dan in 2018. Dan kan verschillende oorzaken hebben. Dat kan komen door een 
andere steekproef, het kan komen door andere gecontroleerde zorgaanbieders die juist niet een 



 
 
 
 

Pagina 2  
 
 

verklaring van geleverde prestatie overhandigen, maar het kan ook komen doordat wij minder goed de 
prestatielevering onderdeel van de gesprekken laten zijn of in ieder geval de registratie daarvan. De 
aanbeveling voor met name de verder uitbouw van de prestatie meting binnen het sociaal domein achten 
wij belangrijk en is een nadrukkelijk onderdeel van de opdracht van de implementatie manager inzake het 
maatregelen pakket.  
 
Samengevat kunnen we constateren dat de aanbevelingen van de accountant over 2019, ook de 
onderwerpen zijn waar we zelf aandacht aan zouden willen besteden in 2020 en verder. 
 
Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken drs. M.J.F.J. Thijsen 
gemeentesecretaris burgemeester 
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