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Geacht college,

In het kader van de aan ons verstrekte opdracht tot controle van de jaarrekening 2020 van de gemeente 
Tynaarlo brengen wij u met deze management letter 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 kritisch van aard. Dit heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de interne 
beheersing en het zelfcontrolerend vermogen van uw organisatie. Wij vertrouwen erop u met deze 
management letter naar aanleiding van onze interim-controle 2020 van dienst te zijn geweest. 

Als gevolg van de aanhoudende coronacrisis zijn wij helaas niet in staat geweest om bij u op locatie te 
komen waardoor wij veel digitaal hebben moeten afstemmen. Ondanks de minder persoonlijke en directe 
contacten is de interim-controle en samenwerking goed verlopen.

Wij willen de medewerkers in uw organisatie bedanken voor de prettige samenwerking en zijn 
vanzelfsprekend graag bereid een nadere toelichting te verstrekken.

Hoogachtend,

BDO Audit & Assurance B.V.
namens deze,

drs. R.H. (Rob) Bouman RA

Aanbiedingsbrief

Ter informatie
De digitale versie van dit document is vanaf de inhoudsopgave 
interactief. Aan de hand van de navigatiebalk onderaan de 
pagina en/of de menustructuur bovenaan de pagina kan door 
het document genavigeerd worden.
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 In het kader van onze controle hebben wij de effectiviteit
van de voor onze controle relevante processen 
beoordeeld.

 Wij kunnen nog niet altijd steunen op de interne 
beheersing in de processen. In de gesprekken die wij 
gevoerd hebben ervaren wij dat de gemeente Tynaarlo de 
ambitie heeft om de interne beheersing te verbeteren, 
maar heeft dit in 2020 beperkt geleid tot zichtbare 
opvolging van onze bevindingen van voorgaand jaar.

 Net als vorig jaar adviseren wij daarom uw ambities uit te 
werken in een concreet (meerjaren)plan, zodat wij in de 
volgende managementletters daaraan kunnen toetsen.

 De VIC werkzaamheden en onze controle is daarmee in 
2020 nog hoofdzakelijk gegevensgericht en achteraf.

 De samenwerking met uw VIC medewerker is goed. 
Tijdige afstemming werkzaamheden en selecties zorgen 
voor een efficiënte controle.

 In overleg met de VIC medewerker hebben wij gepland om 
de inkopen in 2020 met behulp van een data-analyse te 
controleren. Omdat alle inkooptransacties dan worden 
geanalyseerd in plaats van een selectie, draagt dit bij aan 
het inzicht voor zowel ons, als voor de gemeente zelf.

 De meerwaarde van de VIC voor de organisatie kan 
worden vergroot door ‘aan de voorkant’ explicieter 
aandacht te geven aan de opzet en inrichting van de 
AO/IB per proces alsmede de advisering daaromtrent.

 Belangrijk voor 2021 is het afronden van een plan van 
aanpak voor het invoeren van de rechtmatigheids-
verantwoording door het college.

 De gemeente Tynaarlo heeft tijd en middelen 
geïnvesteerd om de IT-organisatie op een hoger niveau 
van volwassenheid te krijgen.

 Zichtbare verbeteringen hebben met name betrekking op 
de uitvoering van periodieke review van rechten in 
diverse systemen, daarnaast is het het 
autorisatiebeheerproces en wachtwoordbeleid in Youforce
verbeterd. Stappen zijn gezet om het 
informatiebeveiligingsniveau van de organisatie te 
verbeteren. 

 Er resteert nog een aantal verbeterpunten waarbij met 
name de bevindingen in de processen autorisatiebeheer 
(in combinatie met de periodieke review), logische 
toegangsbeveiliging en administrators en superusers er 
toe leiden dat de betrouwbaarheid van de betreffende 
systemen niet gewaarborgd wordt, als gevolg waarvan wij 
niet kunnen steunen op de betreffende processen.

 De huidige financiële positie is goed, maar bevat 
uitdagingen als gevolg van tekorten in het sociaal domein 
en de mogelijke impact van corona.  De uitvoering van 
het maatregelenpakket sociaal domein en het grip krijgen 
op de zorgkosten is van essentieel belang om de begroting 
structureel in evenwicht te krijgen/ houden. 

 Corona heeft impact op de interne beheersing en de 
jaarrekening 2020. In overleg met de auditcommissie is 
dit als extra aandachtspunt geformuleerd voor de 
jaarrekeningcontrole. In paragraaf 2.2. gaan wij hier 
nader op in. Ook zullen wij hierover nog een workshop 
verzorgen voor de Raad, wanneer de corona-maatregelen 
dit toelaten.  

UW INTERNE BEHEERSING BEHEERSING IT: VERBETERINGEN DOORGEVOERD

ONTWIKKELINGEN VERBIJZONDERDE INTERNE CONTROLE

DETAILBEVINDINGEN

KORTE OMSCHRIJVING DETAILBEVINDINGEN
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DASHBOARD AANDACHTSPUNTEN SIGNIFICANTE PROCESSEN IT-BEHEERSING BIJLAGEN

1 Planning & control: De zichtbaarheid van controles in de P&C 
cyclus kan verbeterd worden

2 Planning & control: Een actuele frauderisico analyse ontbreekt

3 Inkopen: prestatielevering en juiste verwerking factuur (btw, 
kosten of investering) niet altijd gewaarborgd

4 Aanbestedingen: Naleving aanbestedingsregels niet geborgd

5 Subsidieverstrekkingen: Geen sluitend subsidieregister aanwezig

6 Omgevingsvergunningen: Volledigheid opgelegde facturen niet 
geborgd

7 Jeugdwet: Geen zichtbare controle woonplaatsbeginsel 

8 Jeugdwet/WMO: Controle op prestatielevering niet altijd aanwezig

B1 Logische toegangsbeveiliging kan verder verbeterd worden

B2 Wijzigingenbeheer en continuïteit kan verder verbeterd worden



2.1 Financiële positie - ontwikkelingen

2.2 Gevolgen Coronacrisis voor de jaarrekening 2020

2.3  Rechtmatigheidsverantwoording

2. Ontwikkelingen & Aandachtspunten
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2.1 Financiële Positie - Ontwikkelingen

Een uitdagende 
periode waarin de 
coronacrisis is 
uitgebroken

De financiële positie is 
goed, maar heeft 
uitdagingen en 
onzekerheden richting 
de toekomst

Het maatregelenpakket 
sociaal domein is 
opgesteld en wordt nu 
ten uitvoer gebracht

Corona heeft impact op 
de financiële positie, 
omvang hiervan is nog 
onzeker

Inleiding
In deze paragraaf beschrijven wij de belangrijkste ontwikkelingen in de financiële positie vanuit onze natuurlijke adviesrol. Voor alle 
gemeenten in Nederland is het een uitdagende periode, zo ook voor de gemeente Tynaarlo. Net als de gemeente Tynaarlo hebben veel
gemeenten te kampen met tekorten in het sociaal domein en daarnaast is het nog niet duidelijk welke impact de herverdeling van het 
gemeentefonds zal hebben. Daar bovenop is in maart 2020 de coronacrisis uitgebroken, waarvan het de vraag is wat de impact hiervan zal 
zijn op de financiële positie van de gemeente Tynaarlo. 

Huidige financiële positie en vooruitblik op basis van meerjarenraming
De financiële positie ultimo 2019 van de gemeente Tynaarlo lijkt, op basis van het door de provincies opgestelde gemeenschappelijk 
financieel toezichtkader (GTK 2020), voldoende tot ruim voldoende. Volgens die normen is het weerstandsvermogen zelfs uitstekend. 
De financiële positie moet wel worden gezien in het licht van de uitdagingen waar de gemeente op dit moment voor staat zoals de impact 
van het coronavirus en de tekorten in het sociaal domein.

Voor de eerstvolgende jaren worden tekorten begroot in 2021 en 2023. Verwacht wordt dat alleen al voor het tekort in het sociaal domein 
in 2020 circa € 2,8 miljoen uit de reserves moet worden onttrokken. Volgens de meerjarenraming zal het eigen vermogen afnemen van € 58 
miljoen ultimo 2019 tot € 44 miljoen ultimo 2024, een afname van € 14 miljoen. Dit zal leiden tot een lager weerstandsvermogen en 
minder goede ratio’s. Als gevolg van de goede financiële positie op dit moment, leidt het naar verwachting niet tot een slechte financiële 
positie, ook al staat deze wel onder druk. Overigens is in deze verwachte daling de mogelijke impact van corona nog niet verwerkt. 
De meerjarenbegroting laat zien dat de begroting vanaf 2024 weer sluitend is, voornamelijk als gevolg van het vastgestelde 
maatregelenpakket sociaal domein. 

Sociaal domein
In de komende periode is de uitvoering van het maatregelenpakket sociaal domein en daarmee het grip krijgen op de zorgkosten van
essentieel belang om de begroting daadwerkelijk weer structureel in evenwicht te krijgen. In de afgelopen periode heeft de gemeente 
Tynaarlo gewerkt aan het Maatregelenpakket 2.0, als opvolger van het Maatregelenpakket 1.0. Deze maatregelen tezamen zouden binnen 
het sociaal domein moeten leiden tot een besparing van ruim € 1 miljoen in 2021 en € 1,9 miljoen in de jaren erna. Daarnaast wordt een 
gedeelte van het tekort in het sociaal domein gedekt door voorgestelde maatregelen buiten het sociaal domein.

Corona
De coronacrisis is een calamiteit die effect zal hebben op de gemeente Tynaarlo. In paragraaf 2.2 gaan wij verder in op het coronavirus en 
de impact daarvan op onder andere de financiële positie van de gemeente Tynaarlo. Wij verwachten dat dit in de jaarrekening 2020 in 
ieder geval in het weerstandsvermogen tot uiting komt.

DASHBOARD AANDACHTSPUNTEN SIGNIFICANTE PROCESSEN IT-BEHEERSING BIJLAGEN
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2.2 Gevolgen Coronacrisis voor de jaarrekening 2020 (1/3)

Gemeente Tynaarlo 
communiceert 
voldoende over 
effecten corona

Impactanalyse
De lange termijn impact van het coronavirus op de maatschappij en economie zijn hoogst onzeker. In de jaarrekening 2019 had de 
gemeente Tynaarlo, in lijn met de verslaggevingsrichtlijnen hieromtrent, een eerste analyse opgenomen van de belangrijkste risico’s en 
onzekerheden. Inmiddels heeft de gemeente op haar website ook uitleg en toelichtingen opgenomen voor ondernemers en inwoners van de 
gemeente. Daarnaast heeft de gemeente ook in haar voorjaarsbrief 2020 en in de najaarsbrief 2020 een analyse gemaakt van de mogelijke 
(financiële) gevolgen van de coronacrisis. Hierin heeft uw gemeente een nadere uitwerking gegeven van de impact van de coronacrisis op 
de gemeente en de gevolgen van de genomen beslissingen.

Om een goede inschatting te maken van de mogelijke gevolgen van de coronacrisis
voor de jaarrekening 2020 hebben wij een uitgebreide coronachecklist opgesteld
en besproken met de organisatie. Daarbij hebben wij onderscheid gemaakt naar de 
impact op enerzijds de beheersing en anderzijds op de financiën van uw gemeente.

In overleg met de auditcommissie is de impact op de beheersing als extra 
aandachtspunt geformuleerd voor de jaarrekeningcontrole en zullen wij hierover nog 
een workshop verzorgen voor de Raad, wanneer de coronamaatregelen dit toelaten.

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 en zorgcontinuïteit).

Bevindingen vanuit de Corona-checklist
1. Bestuurlijke informatievoorziening
Door middel van de voorjaars- en najaarsbrief is een impactanalyse opgesteld en gecommuniceerd met de Raad. Over deze periodieke 
informatievoorziening zijn afspraken gemaakt met de raad. De financiële gevolgen door corona zijn cijfermatig niet verwerkt in de 
begroting 2021 gezien de onzekerheden die hiermee gepaard gaan. In het weerstandsvermogen is wel een PM post hiervoor opgenomen en 
geconcludeerd dat op basis van de hoogte van het beschikbare weerstandsvermogen wordt verwacht dat de risico’s opgevangen kunnen
worden. 

2. Organisatie
Er is een beleidsteam corona opgericht in de gemeente Tynaarlo. Hier is niet specifiek iemand verantwoordelijk voor het bepalen en 
bewaken van de impact van corona op de interne beheersing/ jaarrekening(controle) 2020, er zijn geen medewerkers van financiën of 
control aangehaakt in het beleidsteam. De mogelijke impact op de getrouwheid en rechtmatigheid van de baten en lasten in de 
jaarrekening 2020 moet op dit moment dan ook nog bepaald worden. 

DASHBOARD AANDACHTSPUNTEN SIGNIFICANTE PROCESSEN IT-BEHEERSING BIJLAGEN

8



2.2 Gevolgen Coronacrisis voor de jaarrekening 2020 (2/3)

Advies: 
Verantwoordelijkheden 
beleggen en impact 
corona op jaarrekening 
en interne beheersing 
in kaart brengen

Wij adviseren om het 
effect van corona op 
de interne beheersing  
te bepalen

Advies: Beleggen van verantwoordelijkheden en impact corona op interne beheersing en jaarrekening bepalen 
Het uitwerken van scenario’s kan voor de langere termijn een methode zijn om meer inzicht te krijgen in de mogelijke financiële
consequenties van corona. Zie hiervoor ook verderop bij ‘Financiële effecten’. Op de korte termijn adviseren wij om de 
verantwoordelijkheden voor het bepalen en bewaken van de impact van corona op de interne beheersing en jaarrekening(controle)
2020 expliciet te beleggen. Daarna kan de impact hiervan bepaald worden zodat eventueel tijdig acties ondernomen kunnen 
worden om onzekerheden in de getrouwheid of rechtmatigheid van baten en lasten in de jaarrekening 2020 te voorkomen.

3. Interne beheersing en rechtmatigheid
Werkzaamheden in het licht van de Verbijzonderde interne controle en ook het normenkader zijn niet aangepast als gevolg van de 
coronacrisis. AO/IB beschrijvingen voor specifieke maatregelen in het kader van corona, zijn niet gemaakt. Het effect van thuiswerken op 
de interne beheersing lijkt beperkt te zijn. Er zijn geen aanvullende beheersmaatregelen getroffen voor het risico op fraude of het M&O-
beleid. De impact van de coronacrisis op de getrouwheid en rechtmatigheid van de lasten en baten in de jaarrekening 2020 is op dit 
moment nog niet inzichtelijk gemaakt.

Advies: toets naast financiële impact ook het effect op de interne beheersing
Nadat bepaald is op welke processen of transactiestromen corona impact heeft (zie voorgaand advies), adviseren wij de precieze 
impact op de interne beheersing te bepalen, zowel inzake de uitgaven (met name zorglasten, subsidies en ToZo) als inkomsten 
(mogelijke extra verantwoordingseisen ten aanzien van bijdragen van het Rijk). Onderdeel daarvan is het aanpassen of aanvullen van 
werkzaamheden door uw VIC-functie. Ook hoort daarbij het in kaart brengen in hoeverre het normenkader aangevuld of aangepast 
zou moeten worden en welke aanvullende besluiten eventueel nog genomen moeten worden. Wij adviseren om daarbij tenminste ook 
aandacht te hebben voor:

- naleving subsidievoorwaarden in relatie tot crisisbesluiten;
- prestatielevering in het algemeen; 
- prestatielevering zorg (zie ook volgend advies);
- mogelijke effecten aanbestedingsrechtmatigheid/staatssteun.

Naar verwachting zal op onderdelen aanvullende controle-inspanningen noodzakelijk blijken. De onzekerheden en mogelijk aanvullende 
eisen die kunnen worden gesteld aan de extra middelen en maatregelen kunnen tot gevolg hebben dat de controle een langere 
(doorloop)tijd gaat vragen. Ook risico’s in de naleving van bijvoorbeeld subsidievoorwaarden, financiële tekorten van verbonden partijen, 
waarderingen van balansposten, etc. kunnen dit effect hebben. Graag 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.

DASHBOARD AANDACHTSPUNTEN SIGNIFICANTE PROCESSEN IT-BEHEERSING BIJLAGEN
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2.2 Gevolgen Coronacrisis voor de jaarrekening 2020 (3/3)

Afrekenen zorglasten 
buiten contracten om, 
om onzekerheden in de 
jaarrekening te 
voorkomen

Wij adviseren 
balanseffecten en 
effecten op verbonden 
partijen in kaart te 
brengen

Lange termijn advies: 
Voer een 
scenarioplanning in

4. Specifieke regelingen (ToZo en zorgcontinuïteit)
GR WPDA is verantwoordelijk voor de uitvoering van ToZo. Daar vindt een interne controle plaats die wordt/is afgestemd met de 
accountant. Met zorginstellingen is afgesproken dat meerkosten en eventuele continuïteitsbedragen als voorschotten zijn uitbetaald. 
Er zijn nog geen finale afspraken gemaakt met zorginstellingen over de gevolgen van corona.

Advies: Continuïteitsbijdrage afrekenen
Wij adviseren om de continuïteitsbijdrage te beperken tot een specifieke periode, gevolgd door een verantwoording achteraf over 
deze specifieke periode. Om de getrouwheid en rechtmatigheid van deze zorglasten te kunnen controleren, dient deze afrekening
plaats te vinden voor aanvang van de eindejaarscontrole om onzekerheden hierin te voorkomen. Daarbij raden wij aan om vier 
soorten zorglasten te onderscheiden en voor iedere stroom in kaart te brengen op welke manier de getrouwheid en rechtmatigheid 
van deze lasten is geborgd. Wij onderscheden de volgende vier stromen: (1) reguliere / doorgaande zorg, (2) zorg in andere vorm, 
(3) meerkosten en (4) vergoeding omzet zonder tegenprestatie (continuïteitsbijdrage).

5. Financiële effecten
Voor de meest actuele stand van de financiële effecten van corona verwijzen wij naar de impactanalyses in de voorjaars- en najaarsbrief. 

Advies: Balanseffecten en effecten corona op verbonden partijen in kaart brengen
Wij adviseren de gemeente om naast het effect op de programma’s en taken ook de mogelijke effecten van corona op belangrijke 
balansposities te analyseren, zoals leningen derden en de waardering van gronden en verbonden partijen. In de analyse van 
verbonden partijen adviseren wij tevens aandacht te schenken aan mogelijke corona-effecten van derden op het 
weerstandsvermogen van de gemeente.

Advies voor de langere termijn: Scenarioanalyse
Naast de analyse van de (financiële) impact en de impact op de bedrijfsvoering, is voor de langere termijn het denken in scenario’s 
een volgende stap. Ook als uitwerking van risicomanagement en weerstandsvermogen. Daarbij kunnen de navolgende stappen worden
doorlopen:
 Definieer organisatie (programma) specifieke toekomstscenario’s
 Bepaal per toekomstscenario de mogelijke strategie en maatregelen
 Prioriteren van maatregelen
 Monitor onzekerheden en verloop van scenario’s en pas eventueel maatregelen aan

Indien dit werkelijk geïmplementeerd wordt is het van belang dat bovenstaande elementen van een scenarioanalyse hierin 
meelopen en bandbreedtes worden geformuleerd. Wij denken graag met u mee in hoeverre scenarioanalyse de gemeente Tynaarlo 
kan helpen in de beheersing van de corona-onzekerheden.

DASHBOARD AANDACHTSPUNTEN SIGNIFICANTE PROCESSEN IT-BEHEERSING BIJLAGEN
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2.3 Rechtmatigheidsverantwoording (1/2)

Invoering 
rechtmatigheids-
verantwoording 2021

Tolerantiegrenzen te 
bepalen (0% - 3%)

Invoering naar onze 
mening een kans

Invoering rechtmatigheidsverantwoording met ingang van 2021
In onze eerdere rapportages zijn wij uitgebreid ingegaan op de ontwikkeling van rechtmatigheidscontrole door de extern accountant naar 
een rechtmatigheidsverantwoording door het College. Op dit moment is de formele status nog steeds 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. Om deze verplichting te kunnen invoeren zullen het Besluit Accountantscontrole 
Decentrale Overheden (BADO), de Kadernota rechtmatigheid, etc. nog worden aangepast. 

De invoering van de rechtmatigheidsveranwoording heeft gevolgen voor de (interne) beheersing van de organisatie en ook de rol van de 
accountant verandert hierdoor. Met ingang van verslagjaar 2021 wordt de gemeente Tynaarlo 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. 

Uit de notitie van de commissie BBV hierover blijkt dat er een standaard model van de verklaring is, 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. Voor een nadere uitleg hiervan verwijzen wij graag naar ons 
accountantsverslag 2019. 

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. 

Graag gaan wij met u in gesprek over een nadere uitwerking van het invoeren van de rechtmatigheidsverantwoording bij de gemeente
Tynaarlo. In het accountantsverslag 2019 hebben wij drie varianten geschetst waar u als gemeente naar kunt streven en welke afhankelijk 
is van uw ambities. Deze ambities bespreken wij graag tezamen met de ambities die u als gemeente in zijn algemeenheid heeft aangaande 
de interne beheersing. Zie hiervoor paragraaf 3.1.

DASHBOARD AANDACHTSPUNTEN SIGNIFICANTE PROCESSEN IT-BEHEERSING BIJLAGEN
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3.1 Inrichting van onze controle (1/3)

Interne beheersing niet 
altijd voldoende / 
zichtbaar / 
aantoonbaar. Welke 
ambities heeft uw 
gemeente?

Wij adviseren uw 
ambities en de normen 
die gesteld kunnen 
worden aan uw interne 
beheersing SMART uit 
te werken

Wij beoordelen
de volgende processen

Ons beeld van de processen
In onze managementletter 2019 hebben wij inzicht verschaft in de eisen die gesteld kunnen worden aan de interne beheersing (en externe 
controle) en hier uitgebreid over gerapporteerd. Wij hebben vanuit onze natuurlijke adviesfunctie hiermee willen bijdragen aan de 
verbetering van uw bedrijfsvoering, onder andere door middel van procesanalyses, factsheets, detailbevindingen/-aanbevelingen (voorzien 
van risico en impact), schema’s over de kwaliteit van de IT–beheersmaatregelen, ons beeld van de VIC, etc.

Wij constateren bij uw gemeente, net zoals in onze managementletter 2019, dat wij in onze controleaanpak van de gemeente Tynaarlo nog 
niet altijd kunnen steunen op de interne beheersing. Uw gemeente is op korte termijn (nog) niet in staat gebleken de interne beheersing 
op het gewenste niveau te krijgen. Dit betekent niet dat uw gemeente niet in control is, maar wel dat deze niet zichtbaar / aantoonbaar 
in de processen en systemen zit en dus de interne / externe controle hier niet op kan steunen. Deze conclusie is ongewijzigd ten opzichte 
van voorgaand jaar. Het verbeteren van de interne beheersing vraagt tijd en ambitie en wij begrijpen dat andere ontwikkelingen en 
werkzaamheden ook de nodige inspanning vragen. De vraag is of en op welke termijn en welke verbeteringen u wilt/kunt realiseren.

Ambities interne beheersing en inrichting managementletter 2020
Wij hebben in onze managementletter 2019 opgeroepen om uw ambities en mogelijkheden op het gebied van de interne beheersing 
concreet te maken in bijvoorbeeld uw interne controleplan. Wij begrijpen dat deze nadere uitwerking nog niet heeft plaatsgevonden en 
hier nog geen tijdspad aan gekoppeld is. Wij hebben daarom deze managementletter in overleg met u op dezelfde wijze ingericht als 
voorgaand jaar. Dit betekent dat wij onze normen (nog) niet hebben aangepast op basis van uw ambities en mogelijkheden, maar als
uitgangspunten hebben genomen dat uw gemeente de bedrijfsprocessen op orde wil hebben. 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. In de volgende paragraaf gaan wij nader in op ons beeld van de VIC functie bij de gemeente Tynaarlo.

Onze inschatting van de belangrijkste processen
In het kader van onze controle hebben wij de volgende processen beoordeeld:
 Het planning en control proces
 Het inkoop- en aanbestedingsproces
 Het proces belastingopbrengsten
 Het personeelsproces
 Het sociaal domein (WMO en Jeugd)
 Het proces uitkeringen participatiewet
 Het subsidieproces
 Het proces omtrent omgevingsvergunningen
 Het proces grondexploitatie
 Het proces beheersing verbonden partijen
 Het proces ICT/automatisering

13
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3.1 Inrichting van onze controle (2/3)

Onderkende risico’s:
 Management 

override
 Waardering grex

Data-analyse op de 
inkopen op basis van 
ProActive

Onze inschatting van de 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 de gemeente Tynaarlo:
 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 theoretisch 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.

 Onjuiste waardering bouwgronden in exploitatie (materiele post met verschillende schattingselementen).

Gebruik van technologische controletechnieken
Waar mogelijk maken wij, om onze controle zo efficiënt mogelijk uit te voeren, gebruik van data-analyse. Des te meer wij kunnen steunen 
op uw IT-omgeving voor het verkrijgen van valide financiële informatie, des te minder handmatige auditwerkzaamheden noodzakelijk zijn. 
Ondanks dat de IT general controls (zie hoofdstuk 4) bij de gemeente Tynaarlo nog niet op alle onderdelen voldoende zijn, zien wij 
voldoende waarborgen voor een data-analyse op de inkopen op basis van ProActive. Naast dat een dergelijke data-analyse zorgt voor een 
efficiëntere controle, verhoogt deze ook het inzicht voor de gemeente met betrekking tot de inkopen. Met betrekking tot het 
implementeren van data-analyse bij de gemeente Tynaarlo zijn reeds afspraken gemaakt met uw VIC medewerker. 

Vervolg managementletter
In de overzichten op de volgende pagina’s geven wij weer in hoeverre de processen voldoen aan de genoemde normen (zie ook hoofdstuk 4 
t.a.v. IT-omgeving) en welke detailbevindingen wij per proces hebben geconstateerd. Zie voor de details van onze bevindingen en 
aanbevelingen de respectievelijke factsheets in Bijlage A. 

14
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3.2 Verbijzonderde interne controle (1/2)

Ambitie om de 
organisatie in te 
richten op basis van de  
drie lijnen van control

Meerwaarde VIC voor 
organisatie kan 
vergroot worden

Inrichting control in de organisatie
De gemeente Tynaarlo heeft de ambitie om de interne controle door te laten ontwikkelen en de organisatie in te richten op basis van de 
drie lijnen van control. De eerste lijn van control bestaat uit de concernmanagers. Zij zijn integraal verantwoordelijk en bevoegd
voor de aan hen toebedeelde taken. Vanuit dit eigenaarschap zijn ze verantwoordelijk voor de inrichting van de interne controle. De 
tweede lijn van control betreft advies en control. Zij zijn verantwoordelijk voor het opstellen en bewaken van de kaders en zijn
ondersteunend en adviserend aan de eerste lijn van control. Ze zijn kritische en betrokken business partners voor de eerste lijn van 
control. De derde lijn van control betreft dan de Verbijzonderde Interne Controle (VIC). Voor het door ontwikkelen van deze derde lijn of 
control is het belangrijk dat de basis goed is ingeregeld in de eerste twee lijnen.

Ons huidige beeld van de VIC en onze aanbevelingen
Wij constateren dat de VIC in de uitvoering van haar werkzaamheden nu primair gericht is op het uitvoeren van de afgestemde 
(gegevensgerichte) testaantallen. De kwaliteit is hiervan zodanig dat in goede samenwerking in belangrijke mate gebruik kan worden 
gemaakt van de door de VIC (in overleg met ons) voorbereide werkzaamheden. 

In onze optiek kan de meerwaarde van de VIC voor de organisatie nog worden vergroot door ‘aan de voorkant’ meer expliciet aandacht te 
geven aan de opzet en inrichting van de AO/IB per proces alsmede de advisering daaromtrent (systeem-procesgericht). Daarnaast adviseren 
wij om een onderzoeksplan op te stellen, waarin op een gedegen wijze wordt gemotiveerd op welke onderdelen de VIC zich richt voor het 
betreffende boekjaar.

Wij zouden verwachten dat de VIC zich, alvorens over te gaan tot het uitvoeren van de testaantallen, nog meer richt op risicoanalyse en 
het vastleggen en uitwerken van de procesbeschrijvingen en het uitvoeren en documenteren van de omvattende lijncontroles per proces. 
De testwerkzaamheden zouden zich vervolgens liefst 1:1 moeten verhouden tot de binnen de verschillende processen geïdentificeerde 
‘key-controls’ of beheersmaatregelen. Een key-control is een control die de betrouwbare procesgang borgt en waarop gesteund kan 
worden voor de interne en externe controle. 

Bij de aanbesteding van de accountantsdiensten vanaf 2020 hebben wij in onze offerte een schema uitgewerkt met daarin een plan van 
aanpak om doorontwikkeling van de derde lijn/ de VIC te bewerkstelligen. Dit schema hebben wij volledigheidshalve op de volgende
pagina nogmaals opgenomen en bespreken wij graag.

Overigens ervaren wij de samenwerking met de VIC als goed en is hierdoor de interim-controle 2020 voorspoedig verlopen. 

DASHBOARD AANDACHTSPUNTEN SIGNIFICANTE PROCESSEN IT-BEHEERSING BIJLAGEN
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3.2 Verbijzonderde interne controle (2/2)

Plan van aanpak 
gericht op 
ondersteuning VIC

DASHBOARD AANDACHTSPUNTEN SIGNIFICANTE PROCESSEN IT-BEHEERSING BIJLAGEN
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PROCES OPZET
AO/IB

WERKING
AO/IB ITGC’S VIC CONCLUSIE T.A.V. DE CONTROLEAANPAK

Planning & Control Onder-
handen n.v.t. Er is sprake van een adequaat functionerende planning & control cyclus. De zichtbaarheid van controles in de P&C cyclus 

kan wel verbeterd worden. Daarnaast adviseren wij periodiek een frauderisico analyse uit te voeren.

Inkopen & 
Aanbestedingen

Onder-
handen

Onder-
handen

Middels de nieuwe mandaatregeling 2020 wordt het proces omtrent de borging van de naleving van de EU 
aanbestedingsregels verder aangescherpt. Borging van de prestatielevering blijft een aandachtspunt.

Personeel n.v.t. Onder-
handen Het proces personeelskosten is adequaat.

Omgevingsvergunningen n.v.t.
Onder-
handen De volledigheid van de gefactureerde omgevingsvergunningen wordt in het proces niet geborgd.

Subsidieverstrekkingen n.v.t.
Onder-
handen Er is geen sluitend subsidieregister. 

Grondexploitatie Onder-
handen n.v.t. Onder-

handen Het proces grondexploitaties is in opzet adequaat, de controle op de werking van het proces staat gepland in december.

Jeugd n.v.t. Onder-
handen Een zichtbare controle op het woonplaatsbeginsel en op de prestatielevering zijn belangrijke aandachtspunten.

WMO n.v.t. Onder-
handen Een zichtbare controle op de prestatielevering is een belangrijk aandachtspunt.

Verbonden partijen en 
uitbestede diensten n.v.t. n.v.t. n.v.t.

De processen belastingopbrengsten, facturatie (oa verhuur) en uitvoering participatiewet zijn uitbesteed. Wij zullen een 
review uitvoeren op de werkzaamheden van de accountant van de Belastingsamenwerking Drentsche Aa en Werkplein 
Drentsche Aa.

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

Proces is toereikend, één of enkele aanbevelingen 
resteren. Risico x impact is middel.

Proces is adequaat, enkel aanbevelingen ter verdere 
optimalisatie. Risico x impact is laag.
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KORTE OMSCHRIJVING DETAILBEVINDINGEN

1 Planning & control: De zichtbaarheid van controles in de P&C cyclus kan verbeterd 
worden

2 Planning & control: Een actuele frauderisico analyse ontbreekt

3 Inkopen: Prestatielevering en juiste verwerking factuur (btw, kosten of investering) niet 
altijd gewaarborgd.

4 Aanbestedingen: Naleving aanbestedingsregels niet geborgd.

5 Subsidieverstrekkingen: Geen sluitend subsidieregister aanwezig.

6 Omgevingsvergunningen: Volledigheid opgelegde facturen niet geborgd.

7 Jeugdwet: Geen zichtbare controle woonplaatsbeginsel. 

8 Jeugdwet/WMO: Controle op prestatielevering niet altijd aanwezig.

B1 Logische toegangsbeveiliging kan verder verbeterd worden.

B2 Wijzigingenbeheer en continuïteit kan verder verbeterd worden.

6

7

3

1

2
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4.1 IT-beheersing

Verbeteringen zijn 
doorgevoerd, 
verbetermogelijkheden 
zijn er nog steeds

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

Beoordeelde systemen:
 Civision Middelen
 Mozard
 ProActive 
 Youforce

Detailbevindingen
IT weergegeven in
Bijlage B

Ons beeld van de IT-beheersingsmaatregelen, relevant voor de jaarrekeningcontrole
In lijn met voorgaand jaar hebben wij vernomen dat de gemeente tijd en middelen heeft geïnvesteerd om de IT-organisatie op een hoger
niveau van volwassenheid te krijgen. Op basis van de uitgevoerde interviews hebben wij geconstateerd dat zichtbare verbeteringen ten
aanzien van het autorisatiebeheerproces in Youforce zijn doorgevoerd en in de uitvoering van periodieke review van rechten in diverse
systemen. Daarnaast zet de organisatie concrete stappen om het informatiebeveiligingsniveau van de organisatie te verbeteren. Wij
onderschrijven de inspanningen die de gemeente dit jaar heeft geleverd om de organisatie van IT-beheersing op niveau te krijgen. Er
resteert nog een aantal verbeterpunten waarbij met name de bevindingen in de processen autorisatiebeheer (in combinatie met de
periodieke review), logische toegangsbeveiliging en administrators en superusers er toe leiden dat de betrouwbaarheid van de betreffende
systemen niet gewaarborgd wordt, als gevolg waarvan wij niet kunnen steunen op de betreffende processen.

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.

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 Civision Middelen, Mozard, ProActive en Youforce. Dit om de impact van de 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).

In dit hoofdstuk geven wij een samenvatting van onze bevindingen voor de genoemde applicaties. De detailbevindingen rondom deze
systemen zijn opgenomen in Bijlage B.

Op het moment dat de intern getroffen algemene IT-beheersmaatregelen rondom de applicaties in scope niet (bewijsbaar) voldoende
aanwezig zijn, zijn in het kader van de controle van de jaarrekening 2020 aanvullende (gegevensgerichte) werkzaamheden noodzakelijk om
aan te tonen dat er zich geen risico’s of fouten hebben voorgedaan.

DASHBOARD AANDACHTSPUNTEN SIGNIFICANTE PROCESSEN IT-BEHEERSING BIJLAGEN



4.2 Bevindingen IT-beheersing | Civision Middelen

Logische toegangs-
beveiliging (criteria 1-
5) nog
deels ontoereikend

Change management 
(criteria 6) nog deels 
ontoereikend

Continuïteit (criteria 7) 
nog niet beoordeeld

Voor een nadere 
onderbouwing van
de norm, bevindingen 
en aanbevelingen 
verwijzen wij naar 
Bijlage B

PROCES 2020 2019

1. Procedure autorisatiebeheer

2. Periodieke controle op juistheid ingerichte 
autorisaties

3. Identificatie van gebruikers voor toegang
tot systemen en data

4. Wachtwoordbeleid (authenticatie)

5. Administrators en superusers

6. Wijzigingenbeheer & Gescheiden omgevingen 

7. Continuïteit
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onvoldoende voldoendeverbeterpunten

KORTE OMSCHRIJVING RESULTATEN

1

De organisatie beschikt over een verouderde procedure 
autorisatiebeheer. Daarnaast sluit de autorisatiematrix niet volledig 
aan bij de functies in de informatiesheets waardoor achteraf niet 
controleerbaar is of de gebruiker aan de juiste rollen is toegekend. 

2
De review is wel uitgevoerd, echter hebben wij niet kunnen vaststellen 
dat deze review op basis van de uitdienstlijst en geformaliseerde 
autorisatiematrix is uitgevoerd. 

3 Alle aanwezige generieke accounts zijn verklaarbaar.

4 De wachtwoordeisen in Civision Middelen voldoen aan de minimale 
eisen van BDO.

5
In Civision Middelen zijn gebruikers met beheerrechten actief die 
formeel werkzaam zijn vanuit de lijnorganisatie. Het aantal accounts is 
echter wel beperkt tot het noodzakelijk minimum. 

6

De release notes zijn zichtbaar beoordeeld. Echter is voor Civision 
Middelen achteraf de impact van de wijziging vastgelegd. Eveneens zijn 
de ontwikkel-, test-, en productieomgevingen onvoldoende van elkaar 
gescheiden. 

7

De continuïteitsmaategelen van Civision Middelen vallen onder 
verantwoordelijkheid van PinkRoccade. De leverancier verstrekt 
jaarlijks een ISAE3402 type II rapport na afloop van het boekjaar. De 
organisatie heeft nog geen proces ingevuld om deze assurance-
rapportages jaarlijks te beoordelen. 

Niet beoordeeld



4.3 Bevindingen IT-beheersing | Mozard

Logische toegangs-
beveiliging (criteria 1-
5) grotendeels 
toereikend

Change management 
(criteria 6) nog deels 
ontoereikend

Continuïteit (criteria 7) 
nog deels ontoereikend 

Voor een nadere 
onderbouwing van
de norm, bevindingen 
en aanbevelingen 
verwijzen wij naar 
Bijlage B

PROCES 2020 2019

1. Procedure autorisatiebeheer

2. Periodieke controle op juistheid ingerichte 
autorisaties

3. Identificatie van gebruikers voor toegang
tot systemen en data

4. Wachtwoordbeleid (authenticatie)

5. Administrators en superusers

6. Wijzigingenbeheer & Gescheiden omgevingen

7. Continuïteit
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KORTE OMSCHRIJVING RESULTATEN

1
De organisatie beschikt over een verouderde procedure 
autorisatiebeheer. Daarnaast is de autorisatiematrix voor Mozard nog in 
concept opgesteld. 

2 Voor Mozard is een zichtbare review uitgevoerd op de actualiteit van 
gebruikers en de juistheid van toegewezen autorisaties. 

3 Alle aanwezige generieke accounts zijn verklaarbaar. 

4
Meerdere eindgebruikers hebben een wachtwoord dat niet verloopt op 
Windows AD. Dit betreft vanwege het verplicht thuiswerken een 
bewuste keuze vanuit de organisatie. 

5 De gebruikers met beheerrechten zijn op basis van functie 
verklaarbaar.

6
Release notes en testwerkzaamheden worden zichtbaar beoordeeld en 
vastgelegd. Echter wordt de keuze voor het doorvoeren of uitstellen 
van releases niet zichtbaar vastgelegd. 

7
De leverancier van Mozard beschikt over een ISAE3402 rapportage voor 
het datacenter. Over het back-up en restore proces wordt geen 
assurance afgegeven.  

onvoldoende verbeterpunten voldoende Niet beoordeeld



4.4 Bevindingen IT-beheersing | ProActive

Logische toegangs-
beveiliging (criteria 1-
5) nog
deels ontoereikend

Change management 
(criteria 6) nog 
ontoereikend

Continuïteit (criteria 7) 
nog ontoereikend 

Voor een nadere 
onderbouwing van
de norm, bevindingen 
en aanbevelingen 
verwijzen wij naar 
Bijlage B

PROCES 2020 2019

1. Procedure autorisatiebeheer

2. Periodieke controle op juistheid ingerichte 
autorisaties

3. Identificatie van gebruikers voor toegang
tot systemen en data

4. Wachtwoordbeleid (authenticatie)

5. Administrators en superusers

6. Wijzigingenbeheer & Gescheiden omgevingen

7. Continuïteit
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KORTE OMSCHRIJVING RESULTATEN

1

De organisatie beschikt over een verouderde procedure 
autorisatiebeheer. De autorisatiematrix sluit niet volledig aan bij de 
functies in de informatiesheets waardoor achteraf niet controleerbaar 
is of de gebruiker aan de juiste rechtensets is toegekend. 

2 Voor ProActive is een zichtbare review uitgevoerd op de actualiteit van 
gebruikers en de juistheid van toegewezen autorisaties. 

3 Er zijn geen generieke accounts in ProActive.

4
Meerdere eindgebruikers hebben een wachtwoord dat niet verloopt op 
Windows AD. Dit betreft vanwege het verplicht thuiswerken een 
bewuste keuze vanuit de organisatie. 

5
In ProActive zijn gebruikers met beheerrechten actief die formeel 
werkzaam zijn vanuit de lijnorganisatie. Het aantal accounts is echter 
wel beperkt tot het noodzakelijk minimum. 

6

ProActive verstrekt jaarlijks een ISAE3402 type II rapport na afloop van 
het boekjaar. De organisatie heeft nog geen proces ingevuld om deze 
assurance-rapportages jaarlijks te beoordelen.  

7

ProActive verstrekt jaarlijks een ISAE3402 type II rapport na afloop van 
het boekjaar. De organisatie heeft nog geen proces ingevuld om deze 
assurance-rapportages jaarlijks te beoordelen. 

onvoldoende verbeterpunten voldoende Niet beoordeeld



4.5 Bevindingen IT-beheersing | Youforce

Logische toegangs-
beveiliging (criteria 1-
5) nog
deels ontoereikend

Change management 
(criteria 6) nog 
ontoereikend

Continuïteit (criteria 7) 
nog ontoereikend 

Voor een nadere 
onderbouwing van
de norm, bevindingen 
en aanbevelingen 
verwijzen wij naar 
Bijlage B

PROCES 2020 2019

1. Procedure autorisatiebeheer

2. Periodieke controle op juistheid ingerichte 
autorisaties

3. Identificatie van gebruikers voor toegang
tot systemen en data

4. Wachtwoordbeleid (authenticatie)

5. Administrators en superusers

6. Wijzigingenbeheer & Gescheiden omgevingen

7. Continuïteit
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KORTE OMSCHRIJVING RESULTATEN

1

De organisatie beschikt over een verouderde procedure 
autorisatiebeheer. Het autorisatiebeheerproces voor Youforce is 
zichtbaar verbeterd waardoor controleerbaar is of gebruikers aan de 
juiste rechten is toegekend.

2
Op basis van de ontvangen documentatie hebben wij onvoldoende 
kunnen vaststellen dat er volledige gebruikersreviews zijn uitgevoerd 
voor Youforce.

3 Alle aanwezige generieke accounts zijn verklaarbaar. 

4 De wachtwoordeisen Youforce voldoen aan de minimale eisen van BDO.

5
In Youforce zijn gebruikers met beheerrechten actief die formeel 
werkzaam zijn vanuit de lijnorganisatie. Het aantal accounts is echter 
wel beperkt tot het noodzakelijk minimum. 

6

Raet (leverancier Youforce) verstrekt jaarlijks een ISAE3402 type II 
rapport na afloop van het boekjaar. De organisatie heeft nog geen 
proces ingevuld om deze assurance-rapportages jaarlijks te 
beoordelen. 

7

Raet (leverancier Youforce) verstrekt jaarlijks een ISAE3402 type II 
rapport na afloop van het boekjaar. De organisatie heeft nog geen 
proces ingevuld om deze assurance-rapportages jaarlijks te 
beoordelen. 

onvoldoende verbeterpunten voldoende Niet beoordeeld



4.6 Benchmark IT-audit

Gemeente Tynaarlo 
heeft zich in het 
afgelopen jaar 
ontwikkeld op het 
gebied van IT. Met 
name op het gebied 
van Logische 
Toegangsbeveiliging 
zijn verbeteringen 
zichtbaar.

Ten opzichte van de 
landelijke benchmark 
scoort de gemeente bij 
meerdere controles 
hoger dan de 
benchmark.  

Uw IT-beheersing 
behoeft echter ook nog 
nadere aandacht. Zie 
hiervoor de detail-
bevindingen.

DASHBOARD AANDACHTSPUNTEN SIGNIFICANTE PROCESSEN IT-BEHEERSING INTERNE CONTROLE BIJLAGEN
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A. Detailbevindingen processen
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NORMEN EN VERWACHTINGEN T.A.V. PROCES

 Actuele planning voor de rapportagemomenten

 Stramien voor het opstellen van specificaties bij een rapportage

 Stramien voor het opstellen van een rapportage (tussentijds dan wel jaarrekening)

 Controle op juistheid en volledigheid van de opgenomen gegevens in de rapportage 

 Vaststellen dat de informatie welke ten grondslag ligt aan de rapportage betrouwbaar
tot stand is gekomen

 Vaststellen dat de voorafgaande en nagekomen journaalposten zichtbaar worden 
gecontroleerd op toelaatbaarheid en juiste verwerking

 Verbijzonderde interne controle op interne beheersmaatregelen

Factsheet | Planning & Control

INSCHATTING INTERNE BEHEERSMAATREGELEN

BEVINDINGEN EN EFFECT OP ONZE CONTROLEAANPAK

CONCLUSIE OPMERKINGEN

Opzet en bestaan AO/IB Alle belangrijke procesrisico’s worden afgedekt

Werking AO/IB Beheersmaatregelen voldoen aan alle vereisten

IT-beheersmaatregelen Zie IT-bevindingen

VIC op proces Nog niet beoordeeld

Conclusie proces Wij kunnen steunen op het proces, als gevolg van IT-
bevindingen wel sprake van aanvullende werkzaamheden

Conclusie controleaanpak Combinatie systeemgericht/gegevensgericht

BEHEERSMAATREGELEN IN HET PROCES

1. Controle/functiescheiding opstellen rapportage en de controle hierop

2. Totstandkoming en autorisatie begroting(wijzigingen)

3. Controle op verwerking begrotingswijzigingen

4. Totstandkoming tussentijdse rapportages

5. Systeem van risicomanagement

6. Autorisatie van voorafgaande en nagekomen journaalposten

(AANVULLENDE) GEGEVENSGERICHTE WERKZAAMHEDEN

 Deelwaarneming op de memoriaalboekingen 2020

 Deelwaarneming op de transitorische posten ultimo boekjaar

DASHBOARD AANDACHTSPUNTEN SIGNIFICANTE PROCESSEN IT-BEHEERSING BIJLAGEN
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Detailbevindingen processen | Planning & Control

DASHBOARD AANDACHTSPUNTEN SIGNIFICANTE PROCESSEN IT-BEHEERSING BIJLAGEN

29

Bevinding DE ZICHTBAARHEID VAN CONTROLES IN DE PLANNING & CONTROLCYCLUS KAN VERBETERD WORDEN KANS: middel

Jaar van constatering 2019 IMPACT: middel

Onze bevinding/
constatering

In het algemeen constateren wij dat de gemeente Tynaarlo een uitgebreid, maar niet volledig zichtbaar systeem van interne beheersing heeft omtrent begroting, tussentijdse 
rapportages en jaarrekening. Wij hebben de volgende bevindingen:

o Er is geen procesbeschrijving die ingaat op de totstandkoming van de begroting en rapportages.
o Bij het opstellen van tussentijdse rapportages is het van belang om vast te stellen dat deze aansluiten bij de financiële administratie en dat afwijkingen inhoudelijk afdoende 

zijn verklaard en aansluiten met de onderliggende berekeningen. Wij hebben vastgesteld dat de gemeente Tynaarlo een systeem van budgetbewaking heeft, waarbij op basis 
van diverse correspondentie zichtbaar is dat budgethouders daarbij betrokken zijn. Financieel consulenten geven aandachtspunten en bijzonderheden mee die de 
budgethouders dienen te verklaren. Er is geen totaaloverzicht waarin zichtbaar is of wordt bijgehouden dat alle aandachtspunten opgevolgd zijn.

o Uit de analyse van begrotingsafwijkingen in de jaarrekening van 2018 blijkt dat met name baten en lasten in het sociaal domein en het grondbedrijf niet altijd goed te 
voorspellen zijn. Voor het sociaal domein heeft u stappen gezet om dit te verbeteren (hiervoor verwijzen we ook naar paragraaf 2.1). Balansposten worden tussentijds niet 
zichtbaar geanalyseerd.

Geconstateerde 
opvolging in 2020

Wij hebben vastgesteld dat in 2020 geen opvolging is gegeven aan de bevinding

Risico/Gevolg De basis van het proces “begroten en verantwoorden” van de gemeente is goed, echter als gevolg van de constatering hierboven is de mate van nauwkeurigheid niet altijd vast te
stellen. Het risico bestaat dat de programmabegroting, de voortgangsrapportages en begrotingswijzigingen niet juist of volledig tot stand zijn gekomen en dat afwijkingen ten
opzichte van de begroting niet tijdig gesignaleerd worden. Het risico hiervan is dat gestuurd wordt op basis van onjuiste, onvolledige of verouderde informatie.

Ons advies/
Uw aanvullende 
werkzaamheden

o Wij adviseren een procesbeschrijving voor de totstandkoming van de programmabegroting en voortgangsrapportage op te stellen.
o Wij adviseren de controles of (diepgaande) analyse van de programmabegroting, de voortgangsrapportage en begrotingswijzigingen door zowel de afdeling financiën als de 

concerncontroller en het MT zichtbaar te maken.
o Wij raden de afdeling financiën aan gestructureerd en gecentraliseerd tussentijdse monitoring uit te voeren op de voortgang van budgetten (realisatie versus begroting). 
o Wij raden aan om te analyseren voor welke baten en lasten de voorspelbaarheid beperkt is en hoe dit verbeterd kan worden. Ook raden wij aan om tussentijds balansposten 

te analyseren.



Detailbevindingen processen | Planning & Control
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Bevinding EEN ACTUELE FRAUDERISICO ANALYSE ONTBREEKT KANS: middel

Jaar van constatering 2020 IMPACT: middel

Onze bevinding/
constatering

Alle organisaties hebben te maken met risico’s die een negatieve invloed kunnen hebben op haar financiële positie, haar reputatie en/of de mogelijkheid de gestelde 
beleidsdoelstellingen te realiseren. De primaire verantwoordelijkheid voor het beheersen van deze risico’s berust bij het college en de gemeenteraad. Zij zijn onder andere 
verantwoordelijk voor het uitvoeren van een gedegen risicoanalyse, waaronder een frauderisico-analyse. De gemeente Tynaarlo voert diverse risico analyses uit, maar een actuele 
fraude risicoanalyse ontbreekt.

Risico/Gevolg Een frauderisico analyse heeft ten doel de frauderisico’s in kaart te brengen, zodat de organisatie adequate maatregelen kan nemen die deze risico’s kunnen mitigeren. Indien
een (actuele) frauderisico analyse niet aanwezig is, bestaat het risico dat niet voldoende maatregelen zijn getroffen om een mogelijke fraude te voorkomen.

Ons advies/
Uw aanvullende 
werkzaamheden

Wij adviseren u een frauderisico analyse op te stellen en deze jaarlijks te bespreken en te updaten. Bij een frauderisico-analyse worden fraudescenario’s (manieren waarop 
fraude plaats kan vinden binnen uw organisatie) alsook de elementen van de fraudedriehoek (gelegenheid, druk en rationalisatie) betrokken. 



NORMEN EN VERWACHTINGEN T.A.V. PROCES

 Actuele AO-beschrijving

 Vastgesteld inkoopbeleid en analyse inkoop

 Budgethoudersregeling op papier en in systeem

 Contract- en/of verplichtingenadministratie

 Sluitende interne beheersing op rechtmatigheidsrisico aanbestedingen

 Functiescheiding in financieel systeem t.a.v. bestellen/budget/prestatie (3-way match)

 Sluitende controle betalingsverkeer en crediteurenstamgegevens

 Sluitende IT General Controls rondom het IT-systeem

 Verbijzonderde interne controle op interne beheersmaatregelen

 Controle op betrouwbaarheid en juistheid van betaallijsten

 Interne analyse spendanalyse

Factsheet | Inkopen & Aanbestedingen

INSCHATTING INTERNE BEHEERSMAATREGELEN

BEVINDINGEN EN EFFECT OP ONZE CONTROLEAANPAK

CONCLUSIE OPMERKINGEN

Opzet en bestaan AO/IB Niet alle procesrisico’s worden zichtbaar afgedekt

Werking AO/IB Beheersmaatregelen voldoen niet aan alle vereisten

IT-beheersmaatregelen Zie IT-bevindingen

VIC op proces Nog niet beoordeeld

Conclusie proces Wij kunnen niet volledig steunen op het proces

Conclusie controleaanpak Combinatie systeemgericht/gegevensgericht

BEHEERSMAATREGELEN IN HET PROCES

1. Sluitende interne beheersing op rechtmatigheidsrisico aanbestedingen

2. Functiescheiding t.a.v. bestellen/budget/prestatie

3. Controle op betaalbestand

4. Controle op mutaties crediteurenstamgegevens

5.   Controle op juiste vorm aanbesteding

6.   Check op btw-codering en verwerking

7.   Controle op activeren/kosten/onderhoud (bij opstellen jaarrekening)

(AANVULLENDE) GEGEVENSGERICHTE WERKZAAMHEDEN

 Gedetailleerde spendanalyse EU-aanbestedingen

 Steekproef op juistheid lasten en prestatielevering

 Analyse btw-codering

 Controle juistheid activering/exploitatie/onderhoud

DASHBOARD AANDACHTSPUNTEN SIGNIFICANTE PROCESSEN IT-BEHEERSING BIJLAGEN
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Onze bevinding/
constatering 

Wij hebben geconstateerd dat in het inkoopproces de prestatielevering, de controle op juiste btw-boeking en verwerking als kosten of investering niet als afzonderlijke 
processtappen wordt afgedwongen dan wel zichtbaar worden vastgesteld en vastgelegd. 

Geconstateerde 
opvolging in 2020

U geeft aan dat de budgethouder bij facturen > € 1.500 de prestatielevering vaststelt en dit zichtbaar maakt door middel van zijn digitale autorisatie. Dit blijkt niet expliciet uit 
de autorisatie (die voor meerdere toetspunten geldt) of uit de procesbeschrijving. De onderbouwing van de prestatielevering wordt niet vastgelegd. Als gevolg hiervan is niet in 
alle gevallen aantoonbaar dat de prestatielevering, de verwerking van de btw en de verwerking als investering of kosten gecontroleerd is. 

Risico/gevolg Het risico bestaat dat bij de gemeente onterecht declaraties in rekening worden gebracht waarvoor geen/onvolledige/onjuiste prestatie verricht c.q. geleverd is door de 
wederpartij. Het risico bestaat dat, indien prestatielevering niet wordt vastgesteld, facturen onterecht geautoriseerd worden voor akkoord. Daarnaast bestaat het risico dat de 
btw niet juist geboekt wordt en dat de factuur niet op de juiste grootboekrekening wordt verantwoord.

Ons advies/
uw aanvullende 
werkzaamheden

In het inkoopproces onderscheiden wij de volgende activiteiten die met elkaar verbonden en waarvan wij adviseren deze zichtbaar in het proces op te nemen:
 De bestelling: het uitvaardigen van de opdracht aan de leverancier, wat tot een verplichting leidt (verplichtingenregistratie). 
 De prestatielevering: het moment dat de leverancier goederen levert c.q. dienst verricht conform de bestelling (zichtbaar middels pakbon/rapportage/urenregistratie/proces 

verbaal/etc.). Dit leidt tot een afname van de uitstaande verplichting en tot een toename van de kosten. 
 De factuur: nadat is vastgesteld dat de factuur conform de bestelling is en dat de prestatie ook daadwerkelijk is geleverd, kan de factuur betaalbaar worden gesteld.
Graag verwijzen wij voor nadere handvatten naar de BADO-notitie “Vastlegging en onderbouwing prestatielevering bij inkopen door decentrale overheidsorganisaties”. 

In het kader van onze controle van de jaarrekening 2020 zijn, net zoals in voorgaande boekjaren, aanvullende gegevensgerichte maatregelen vereist. In overleg met u zijn wij 
voornemens dit in de vorm van een data-analyse uit te voeren.

Bevinding PRESTATIELEVERING INKOPEN NIET ALTIJD GEWAARBORGD, CONTROLE OP BTW NIET ZICHTBAAR KANS: hoog

Jaar van constatering 2016 IMPACT: hoog
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Onze bevinding/
constatering

Bij iedere bestelling > € 10.000 dient een inkoopmeldformulier ingevuld te worden door de afdeling waarbij de inkoper een begeleidingsformulier invult en aangeeft welke 
aanbestedingsvorm gekozen dient te worden. Deze betrokkenheid van de inkoper wordt niet afgedwongen. Daarmee is er geen sprake van een sluitend systeem waarmee wordt 
gewaarborgd dat vooraf de juiste aanbestedingsvorm wordt gekozen en dat een bevoegde functionaris akkoord gaat met de aanbesteding.

De gemeente Tynaarlo treft overigens wel verschillende andere maatregelen zoals het uitvoeren van een tussentijdse spendanalyse inclusief terugkoppeling richting het MT en de 
verantwoordelijke managers. Daarnaast wordt middels het creëren van bewustwording (presentatie, briefing, intranet) bij de betrokken functionarissen aandacht besteed aan het 
naleven van het inkoopproces/aanbestedingsregels.

Geconstateerde 
opvolging in 2020

U geeft aan de geconstateerde bevinding in de mandaatregeling 2020 te verwerken door op te nemen dat iedere bestelling > € 10.000 door de afdeling inkoop beoordeeld dient te 
worden en hier achteraf monitoring op uit te voeren. Gezien de nieuwe mandaatregeling 2020 nog niet in werking is getreden is het risico dat de gemeente Tynaarlo niet voldoet 
aan de Europese Aanbestedingsregels en de eigen interne spelregels voor boekjaar 2020 nog aanwezig

Risico/gevolg Naar onze inschatting is niet geborgd dat de beheersmaatregelen volg- en controleerbaar ‘sluitend’ zijn en zijn de beheersmaatregelen niet preventief van aard. Wij kunnen om 
deze redenen vanuit onze controlerende rol niet zonder meer steunen op de beheersmaatregelen in het proces ten aanzien van aanbestedingen. Hierdoor ontstaat het risico dat 
de gemeente Tynaarlo niet voldoet aan de Europese Aanbestedingsregels en de eigen interne spelregels. 

Ons advies/
uw aanvullende 
werkzaamheden

Wij benadrukken het belang om de workflow rondom inkopen en aanbesteden zodanig in te richten dat verplichte consultatie van Team Inkoop kan worden afgedwongen. 
Daarnaast adviseren wij u om tijdig spendanalyses uit te voeren om mogelijke issues inzake het interne aanbestedingsbeleid alsook EU-aanbestedingen tijdig te signaleren.

In het kader van onze controle van de jaarrekening 2020 zijn, net zoals in voorgaande boekjaren, aanvullende gegevensgerichte maatregelen in de vorm van een spendanalyse 
noodzakelijk. 

Bevinding NALEVEN AANBESTEDINGSREGELS NIET GEBORGD KANS: hoog

Jaar van constatering 2016 IMPACT: hoog



NORMEN EN VERWACHTINGEN T.A.V. PROCES

 Actuele AO-beschrijving

 Vastgestelde arbeidsvoorwaarden, actueel declaratiereglement

 Autorisatiematrix bevoegdheden

 Toetsingskader naleving cao-voorwaarden in relatie tot opgestelde arbeidsovereenkomsten

 Vierogenprincipe omtrent controle mutaties salarisadministratie

 Sluitende IT General Controls rondom de IT-omgeving

 Controle op betrouwbaarheid en juistheid van betaallijsten

 Verbijzonderde interne controle op interne beheersmaatregelen

 Uitwerking VIC WNT conform het BDO-werkprogramma

 Autorisatiematrix bevoegdheden op papier en in systeem

 Interne analyse personeelskosten

Factsheet | Personeel

INSCHATTING INTERNE BEHEERSMAATREGELEN

BEVINDINGEN EN EFFECT OP ONZE CONTROLEAANPAK (AANVULLENDE) GEGEVENSGERICHTE WERKZAAMHEDEN

 Cijferanalyse loonkosten per fte per periode

 Controle WNT-verantwoording

DASHBOARD AANDACHTSPUNTEN SIGNIFICANTE PROCESSEN IT-BEHEERSING BIJLAGEN
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CONCLUSIE OPMERKINGEN

Opzet en bestaan AO/IB Alle belangrijke procesrisico’s worden afgedekt

Werking AO/IB Beheersmaatregelen voldoen aan alle vereisten

IT-beheersmaatregelen Zie IT-bevindingen

VIC op proces Nog niet beoordeeld

Conclusie proces Wij kunnen, als gevolg van de IT-omgeving,
niet volledig steunen op het proces

Conclusie controleaanpak Gegevensgericht

BEHEERSMAATREGELEN IN HET PROCES

1. Controle/functiescheiding verwerking mutaties salarisadministratie

2. Autorisatie arbeidsovereenkomst conform mandaat

3. Controle bruto/netto-berekening

4. Interne controle op volledige mutatieverwerking salarisadministratie

5. Controle op declaraties

6.   Aansluiting sub-administratie met financiële administratie



NORMEN EN VERWACHTINGEN T.A.V. PROCES

 Actuele AO-beschrijving

 Vastgestelde legesverordeningen inclusief tarieventabel

 Budgethoudersregeling op papier en in systeem

 Betrouwbare subadministratie (SquitXO)

 Sluitende IT General Controls rondom het IT-systeem (SquitXO)

 Verbijzonderde interne controle op interne beheersmaatregelen

Factsheet | Omgevingsvergunningen

INSCHATTING INTERNE BEHEERSMAATREGELEN

BEVINDINGEN EN EFFECT OP ONZE CONTROLEAANPAK

CONCLUSIE OPMERKINGEN

Opzet en bestaan AO/IB Periodieke aansluiting sub-administratie 

Werking AO/IB Beheersmaatregelen voldoen aan de vereisten

IT-beheersmaatregelen Zie IT-bevindingen

VIC op proces Nog niet beoordeeld

Conclusie proces Wij kunnen niet volledig steunen op het proces

Conclusie controleaanpak Gegevensgericht

(AANVULLENDE) GEGEVENSGERICHTE WERKZAAMHEDEN

 Totaal aansluiting tussen aantal verstrekte vergunningen (SquitXO) en verantwoorde 
opbrengsten in de financiële administratie

DASHBOARD AANDACHTSPUNTEN SIGNIFICANTE PROCESSEN IT-BEHEERSING BIJLAGEN
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BEHEERSMAATREGELEN IN HET PROCES

1. Periodieke aansluiting sub-administratie (SquitXO) met financiële 
administratie 

2. Volledigheid aanvragen door middel van handhavers

3. Controle door budgethouders op combinatie opbrengstensoort/plaats

4. Functiescheiding t.a.v. betrouwbaarheid en rechtmatigheid beschikking

5. Controle opbrengsten voor budgethouders obv begroting
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Onze bevinding/
constatering

In 2018 is het heffings- en inningsproces omtrent de vergunningen overgegaan van de gemeente Tynaarlo naar de Belastingsamenwerking Drentsche Aa. Hiertoe levert de 
gemeente Tynaarlo periodiek een lijst met te factureren vergunningen aan bij de Belastingsamenwerking Drentsche Aa , die vervolgens verantwoordelijk is voor het heffen en 
innen van deze bedragen. 

Wij hebben tijdens de interim-controle geconstateerd dat er geen zichtbare aansluiting wordt gelegd door de gemeente Tynaarlo tussen de te factureren vergunningen, de
werkelijk gefactureerde bedragen en de financieel verantwoorde en ontvangen bedragen. 

Geconstateerde 
opvolging in 2020

U geeft aan voornemens te zijn periodiek (kwartaal) zichtbaar de aansluiting vast te stellen tussen de te factureren vergunningen en de daadwerkelijk gefactureerde 
vergunningen. Echter is de huidige situatie ongewijzigd.

Risico/gevolg Het risico bestaat dat de opbrengsten onvolledig worden verantwoord, wanneer de Belastingsamenwerking Drentsche Aa deze niet volledig factureert. 

Ons advies/
uw aanvullende 
werkzaamheden

Wij adviseren om periodiek (minimaal elk kwartaal) zichtbaar de aansluiting te leggen tussen de te factureren vergunningen en de daadwerkelijk gefactureerde vergunningen door 
de Belastingsamenwerking Drentsche Aa. 

Bevinding VOLLEDIGHEID OPGELEGDE FACTUREN NIET GEBORGD KANS: midden

Jaar van constatering 2018 IMPACT: midden



NORMEN EN VERWACHTINGEN T.A.V. PROCES

 Actuele AO-beschrijving

 Vastgestelde subsidieverordening en onderliggende beleidsregels

 Budgethoudersregeling op papier en in systeem

 Betrouwbaar subsidievolgsysteem

 Sluitende IT General Controls rondom het IT-systeem

 Verbijzonderde interne controle op interne beheersmaatregelen

 Interne analyse op verstrekte subsidies

Factsheet | Subsidieverstrekkingen

INSCHATTING INTERNE BEHEERSMAATREGELEN

BEVINDINGEN EN EFFECT OP ONZE CONTROLEAANPAK (AANVULLENDE) GEGEVENSGERICHTE WERKZAAMHEDEN

 Totaal aansluiting tussen subsidieverplichtingen en financiële administratie

 Detailcontrole lasten als gevolg van de verstrekte subsidies

 Detailcontrole rechtsmatigheidsaspecten i.h.k.v. de Algemene Subsidieverordening

DASHBOARD AANDACHTSPUNTEN SIGNIFICANTE PROCESSEN IT-BEHEERSING BIJLAGEN
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CONCLUSIE OPMERKINGEN

Opzet en bestaan AO/IB Niet alle procesrisico’s worden zichtbaar afgedekt

Werking AO/IB Beheersmaatregelen voldoen niet aan alle vereisten

IT-beheersmaatregelen Zie IT-bevindingen

VIC op proces Nog niet beoordeeld

Conclusie proces Wij kunnen niet volledig steunen op het proces

Conclusie controleaanpak Gegevensgericht

BEHEERSMAATREGELEN IN HET PROCES

1. De subsidieverordening wordt vastgesteld door de gemeenteraad

2. Functiescheiding t.a.v. verlenen subsidies

3. Aansluiting tussen subsidievolgsysteem en financiële administratie

4. Juiste en tijdige vaststelling verstrekte subsidies



Detailbevindingen processen | Subsidieverstrekkingen
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Onze bevinding/
constatering

Wij hebben geconstateerd dat de gemeente Tynaarlo niet over één sluitend subsidieregister beschikt. Hierdoor wordt niet in alle gevallen afgedwongen dat de interne procedures 
omtrent subsidieverstrekkingen worden nageleefd. 

Geconstateerde 
opvolging in 2020

U geeft aan dat er inmiddels een directiebesluit heeft plaatsgevonden om de geconstateerde bevinding op te volgen. De huidige situatie is echter ongewijzigd.

Risico/gevolg Het risico bestaat dat subsidies worden verstrekt buiten de bevoegdheid van medewerkers om en mogelijk boven het subsidieplafond. Daarnaast bestaat het risico dat subsidies 
niet juist en tijdig worden vastgesteld. 

Ons advies/
uw aanvullende 
werkzaamheden

Wij adviseren om tot één sluitend subsidieregister te komen en de subsidielasten onder één separate kostenplaats te verantwoorden. 

In het kader van onze controle van de jaarrekening 2020 zijn, net zoals in voorgaande boekjaren, aanvullende gegevensgerichte maatregelen in de vorm van een totaal aansluiting 
tussen de verstrekte subsidies vanuit Mozard, Stratech SBA en de verantwoorde subsidielasten in de financiële administratie. Daarnaast dient te worden beoordeeld of de 
verstrekte subsidies juist en tijdig zijn vastgesteld. 

Bevinding GEEN SLUITEND SUBSIDIEREGISTER KANS: midden

Jaar van constatering 2018 IMPACT: midden



NORMEN EN VERWACHTINGEN T.A.V. PROCES

 Actuele AO-beschrijving

 Jaarlijkse actualisatie van het MPG en rapportages (peilstok)

 Vastgestelde nota grondbeleid

 Jaarlijkse grondprijzenbrief

 Stedelijke programma’s 

 Budgethoudersregeling op papier en in systeem

 Sluitende IT General Controls rondom het IT-systeem

 (Verbijzonderde) interne controle op onderbouwing van schattingen en wijzigingen
in ramingen

Factsheet | Grondexploitaties

INSCHATTING INTERNE BEHEERSMAATREGELEN

BEVINDINGEN EN EFFECT OP ONZE CONTROLEAANPAK

CONCLUSIE OPMERKINGEN

Opzet en bestaan AO/IB Er is geen actuele AO-beschrijving aanwezig

Werking AO/IB Controle staat in december gepland

IT-beheersmaatregelen Beheersmaatregelen zijn veelal handmatig

VIC op proces Nog niet beoordeeld

Conclusie proces Wij kunnen steunen op het proces

Conclusie controleaanpak Combinatie systeemgericht/gegevensgericht

(AANVULLENDE) GEGEVENSGERICHTE WERKZAAMHEDEN

 Beoordelen geactualiseerd MPG

 Toets op onderbouwing parameters en actualisatie schattingen

 Toetsing/steekproef betrouwbaarheid output en berekeningen

 Detailcontrole op bijgeschreven kosten grondexploitaties
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BEHEERSMAATREGELEN IN HET PROCES

1. Het MPG wordt vastgesteld en periodiek geactualiseerd

2. Periodieke actualisering of herziening grondexploitaties

3. Jaarlijkse resultaatbepaling t.b.v. jaarrekening en afsluiting grex

4. Uniforme methodiek voor bepaling voorziening en winst-verliesneming

5. Uniforme methodiek/besluitvorming voor doorberekening interne kosten

6. Zichtbare controle op grondverkopen



NORMEN EN VERWACHTINGEN T.A.V. PROCES

 Actuele AO-beschrijving aansluitend op de verordening Jeugdwet

 Richtlijnen t.b.v. de uit te voeren uniforme interne controles 

 Budgethouders regeling op papier en in systeem

 Autorisatiematrix 

 Toetsingskader rechtmatigheid Jeugdwet

 Sluitende interne beheersing op rechtmatigheidsrisico toekenning 

 Functiescheiding in sub-administratie t.a.v. de aanvraag en de beschikking

 Ingevulde checklist/onderzoeksrapport per aanvraag i.h.k.v. Jeugdwet

 Functiescheiding tussen degene die de beschikking afgeeft (budgethouder)
en degene die de prestatielevering vaststelt bij ontvangst declaratie

 Verbijzonderde interne controle op aanvraag/doorverwijzing – en toekenningen

Factsheet | Jeugd

INSCHATTING INTERNE BEHEERSMAATREGELEN

BEVINDINGEN EN EFFECT OP ONZE CONTROLEAANPAK (AANVULLENDE) GEGEVENSGERICHTE WERKZAAMHEDEN

 Aansluiting vaststellen tussen de financiële administratie en de sub-administratie

 Uitgebreide steekproef op juistheid Jeugd lasten

 Uitgebreide steekproef op het woonplaatsbeginsel en prestatielevering (inclusief pgb)
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CONCLUSIE OPMERKINGEN

Opzet en bestaan AO/IB Niet alle procesrisico’s worden zichtbaar afgedekt

Werking AO/IB Beheersmaatregelen voldoen niet aan alle vereisten

IT-beheersmaatregelen Zie IT-bevindingen

VIC op proces Nog niet beoordeeld

Conclusie proces Wij kunnen niet steunen op het proces

Conclusie controleaanpak Gegevensgericht

BEHEERSMAATREGELEN IN HET PROCES

1. Autorisatie / functiescheiding tussen consulent die aanvraag beoordeelt 
en functionaris die beschikking goedkeurt en afgeeft

2. Uniform toetsing-/beoordelingskader voor ontvangen aanvragen

3. Richtlijnen/beleid inzake de Jeugdwet

4. Autorisatie op prestatielevering door hiertoe bevoegde functionaris

5. Zichtbare controle op het woonplaatsbeginsel



NORMEN EN VERWACHTINGEN T.A.V. PROCES

 Actuele AO-beschrijving aansluitend op de verordening WMO

 Richtlijnen t.b.v. de uit te voeren uniforme interne controles 

 Budgethouders regeling op papier en in systeem

 Autorisatiematrix 

 Toetsingskader rechtmatigheid WMO

 Sluitende interne beheersing op rechtmatigheidsrisico toekenning 

 Functiescheiding in sub-administratie t.a.v. de aanvraag en de beschikking

 Ingevulde checklist/onderzoeksrapport per WMO aanvraag

 Functiescheiding tussen degene die de beschikking afgeeft (budgethouder)
en degene die de prestatielevering vaststelt bij ontvangst declaratie

 Verbijzonderde interne controle op aanvraag/doorverwijzing – en toekenningen

Factsheet | WMO

INSCHATTING INTERNE BEHEERSMAATREGELEN

BEVINDINGEN EN EFFECT OP ONZE CONTROLEAANPAK (AANVULLENDE) GEGEVENSGERICHTE WERKZAAMHEDEN

 Aansluiting vaststellen tussen de financiële administratie en de sub-administratie

 Uitgebreide steekproef op juistheid WMO lasten

 Uitgebreide steekproef op het woonplaatsbeginsel en prestatielevering (inclusief pgb)

 Incasso van eigen bijdrages vaststellen a.d.h.v. CAK-opgave (Wmo)

 Detailcontrole of het toetsingskader is nageleefd (controle op rechtmatigheid)
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CONCLUSIE OPMERKINGEN

Opzet en bestaan AO/IB Niet alle procesrisico’s worden zichtbaar afgedekt

Werking AO/IB Beheersmaatregelen voldoen niet aan alle vereisten

IT-beheersmaatregelen Zie IT-bevindingen

VIC op proces Nog niet beoordeeld

Conclusie proces Wij kunnen niet steunen op het proces

Conclusie controleaanpak Gegevensgericht

BEHEERSMAATREGELEN IN HET PROCES

1. Autorisatie / functiescheiding tussen consulent die aanvraag beoordeelt 
en functionaris die beschikking goedkeurt en afgeeft

2. Uniform toetsing-/beoordelingskader voor ontvangen aanvragen
en voldoen aan wettelijke vereisten

3. Richtlijnen/beleid inzake de WMO

4. Autorisatie op prestatielevering door hiertoe bevoegde functionaris

5.   Zichtbare controle op het woonplaatsbeginsel

6.   Controle op betaalbestand

7.   Evaluatie bij her-aanvraag



Detailbevindingen processen | Jeugd
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Onze bevinding/
constatering

Wij hebben vastgesteld dat er geen zichtbare controle op het woonplaatsbeginsel plaatsvind. Er vindt wel een zichtbare collegiale toetsing plaats op de beschikking en bij akkoord 
van de jurist gaat de beschikking naar de vakmanager voor ondertekening

Geconstateerde 
opvolging in 2020

U geeft aan voornemens te zijn de controle op het woonplaatsbeginsel, als onderdeel van het verbetertraject als onderdeel van het Maatregelenpakket sociaal domein, uit te 
voeren. Echter vind momenteel nog geen zichtbare controle op het woonplaatsbeginsel plaats. Achteraf wordt een controle op de het woonplaatsbeginsel uitgevoerd middels de 
GBA overzichten.

Risico/gevolg Het risico bestaat dat beschikkingen onrechtmatig worden verstrekt.

Ons advies/
uw aanvullende 
werkzaamheden

Wij adviseren om de controle van het woonplaatsbeginsel zichtbaar vast te leggen op het bespreekverslag. Deze toetsing dient zichtbaar plaats te vinden door een andere 
medewerker dan de consulent die het plan van aanpak heeft opgesteld.

In het kader van de jaarrekeningcontrole 2020 zijn, net als in voorgaande jaren, aanvullende gegevensgerichte werkzaamheden nodig in de vorm van een detailcontrole op 
naleving van het toetsingskader (rechtmatigheid) en de rechtmatige totstandkoming van beschikkingen.

Bevinding Controle woonplaatsbeginsel KANS: midden

Jaar van constatering 2016 IMPACT: midden
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Onze bevinding/
constatering

Wij hebben vastgesteld dat bij her-aanvragen met betrekking tot zorg in natura een zichtbare controle plaatsvindt op de prestatielevering. Echter vindt deze controle niet plaats 
voor nieuwe cliënten/aanvragen en bij alle PGB verstrekkingen

Geconstateerde 
opvolging in 2020

U geeft aan voornemens te zijn de controle op de prestatielevering, als onderdeel van het verbetertraject als onderdeel van het Maatregelenpakket sociaal domein, uit te voeren. 
Echter vind momenteel nog geen zichtbare controle op de prestatielevering plaats.

Risico/gevolg Het risico bestaat dat er onterecht declaraties bij de gemeente in rekening worden gebracht, waarvoor geen/onvolledige/onjuiste prestatie is verricht c.q. geleverd door de 
wederpartij

Ons advies/
uw aanvullende 
werkzaamheden

Wij adviseren om voor ieder dossier de prestatielevering zichtbaar te controleren door bijvoorbeeld in de bespreekverslagen een evaluatie van de geleverde zorg op te nemen. 

In het kader van de jaarrekeningcontrole 2020 zijn, net als in voorgaande jaren, aanvullende gegevensgerichte werkzaamheden nodig in de vorm van een detailcontrole op 
prestatielevering, of de zekerheid dient op een andere manier verkregen te worden (controleverklaringen zorgaanbieders)

Bevinding Controle prestatielevering sociaal domein niet altijd aanwezig KANS: hoog

Jaar van constatering 2016 IMPACT: hoog



NORMEN EN VERWACHTINGEN T.A.V. PROCES

In de gemeente Tynaarlo zijn de volgende processen uitbesteed: belastingopbrengsten, 
facturatie (waaronder verhuuropbrengsten) en uitvoering van de participatiewet.

 Actuele nota verbonden partijen

 Inventarisatie verbonden partijen (zowel bij begroting als jaarrekening)

 Periodieke tussentijdse monitoring op resultaten verbonden partijen en (indien van 
toepassing) tijdig een begrotingswijziging opstellen

 Beoordelen jaarrekeningen 2020 van de verbonden partijen

 Monitoring van de naleving van de dienstverleningsovereenkomsten

 Richtlijnen en monitoring interne controle bij samenwerkingspartners 

 Periodieke aansluitingen rapportages op eigen financiële administratie

 Vastgestelde belastingverordeningen inclusief tarieventabel

 Interne analyse belastingopbrengsten

 Participatiewet: Totaalanalyse (realisatie versus budget) per categorie 

Factsheet | Beheersing verbonden partijen en uitbestede diensten

INSCHATTING INTERNE BEHEERSMAATREGELEN

BEVINDINGEN EN EFFECT OP ONZE CONTROLEAANPAK

CONCLUSIE OPMERKINGEN

Opzet en bestaan AO/IB

Werking AO/IB n.v.t.

IT-beheersmaatregelen n.v.t.

VIC op proces n.v.t.

Conclusie proces Gezien aard post gegevensgericht

Conclusie controleaanpak Gegevensgericht

(AANVULLENDE) GEGEVENSGERICHTE WERKZAAMHEDEN

 Beoordelen jaarrekeningen 2020 van de verbonden partijen

 Totaal aansluiting tussen financiële administratie en belastingverantwoording 
Belastingsamenwerking Drentsche Aa 

 Beoordelen controleverklaring bij de belastingverantwoording van Belastingsamenwerking 
Drentsche Aa

 Aansluiting vaststellen tussen de financiële administratie en de verantwoording van 
Werkplein Drentsche Aa

 Aansluiting vaststellen tussen de SISA-verantwoording en de verantwoording Jaar T-1 van 
Werkplein Drentsche Aa

 Beoordelen controleverklaring bij de verantwoording Werkplein Drentsche Aa
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BEHEERSMAATREGELEN IN HET PROCES

1. Actuele nota verbonden partijen & periodieke evaluatie daarvan 

2. Rapportage in begroting, voorjaars- en najaarsbrief en jaarrekening

3. Periodieke (her)inschatting risico’s verbonden partijen (bestuurlijk/ 
financieel/waardering in relatie tot jaarrekening) (risicomanagement)

4. Periodieke monitoring (beleidsmatig, juridisch, financieel)

5. Dienstverleningsovereenkomsten zijn aanwezig

6.     Periodieke aansluitingen rapportages

7.     Gemeenteraad stelt jaarlijks belastingverordeningen vast (incl.     
tarieven)



B. Detailbevindingen ICT
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Onze bevinding/
constatering 

De gemeente heeft in het afgelopen jaar geïnvesteerd in het optimaliseren van het autorisatiebeheerproces in Youforce. Dit heeft ertoe geleid dat vanuit Youforce de aanvragen
voor het toekennen, wijzigen en verwijderen van gebruikers en autorisaties zichtbaar worden vastgelegd. Hierdoor is voor Youforce controleerbaar of gebruikers aan de juiste
rollen in Youforce worden toegekend. Als verbeterpunt geldt dat de bestaande autorisatiematrices voor Civision Middelen en ProActive nog niet aansluiten met het nieuwe proces
waarin organisatorische functies op de informatiesheets vanuit Youforce worden aangevraagd. Hierdoor is niet controleerbaar of gebruikers aan de juiste autorisaties zijn
toegekend. Voor Mozard geldt dat de autorisatiematrix nog in ontwikkeling is en naar verwachting einde dit jaar gefinaliseerd gaat worden.

In het verlengde van het verbeterde autorisatiebeheerproces dient de procedure te worden aangepast conform het nieuwe proces en de vereisten die vanuit de Baseline
Informatiebeveiliging Overheid (BIO) worden gesteld.

Om een adequate autorisatiebeheerproces te borgen, dient periodiek een gebruikersreview op basis van een autorisatiematrix plaats te vinden. Voor ProActive en Mozard zijn
dergelijke reviews zichtbaar uitgevoerd. Voor Civision Middelen is een gebruikersreview uitgevoerd, echter hebben wij niet kunnen vaststellen dat deze op basis van de
autorisatiematrix en uitdienstlijst is uitgevoerd. Eveneens hebben wij voor Youforce geen vastlegging van de uitgevoerde reviews kunnen vaststellen.

De applicaties Mozard en ProActive maken gebruik van single sign-on op basis van Windows AD. Voor beide applicaties is vastgesteld dat eindgebruikers zijn uitgezonderd van het
periodiek wijzigen van hun wachtwoord. Dit betreft een bewuste keuze vanuit de organisatie.

Voor de applicaties Civision Middelen, ProActive en Youforce geldt dat meerdere gebruikers met beheerrechten actief zijn die formeel werkzaam zijn vanuit de lijnorganisatie.
Het aantal accounts met beheerrechten is echter wel per applicatie beperkt tot het noodzakelijk minimum.

Risico/Gevolg Door het ontbreken van adequate autorisatiematrices en reviews bestaat het risico dat personen onterechte gebruikers en/of rechten bezitten en hierdoor de functie-
scheidingsprincipes van de gemeente mogelijk doorbroken kunnen worden met het risico op ongeautoriseerde handelingen.
Door het uitzonderen van gebruikers bestaat het risico dat wachtwoorden door onbevoegden worden achterhaald en kunnen worden misbruikt. Hierdoor zouden eveneens de
functiescheidingsprincipes doorbroken kunnen worden en ongeautoriseerde handelingen worden uitgevoerd.
Accounts met beheerrechten bezitten alle rechten en kunnen hiermee gewenste functiescheidingen doorbreken en eventueel ongeautoriseerde wijzigingen (bijvoorbeeld
stamgegevens of financiële transacties) doorvoeren. Dit is een inherent risico van beheeraccounts echter wordt dit risico aanzienlijk verhoogd door deze accounts te beleggen in
de lijnorganisatie.

Ons advies/
Uw aanvullende 
werkzaamheden

Wij adviseren de bestaande autorisatiebeheerprocedure en autorisatiematrices te actualiseren conform het vernieuwde autorisatiebeheerproces en de eisen die in de BIO worden
gesteld. Aan de hand van de autorisatiematrices dienen de gebruikersreviews minimaal jaarlijks zichtbaar en controleerbaar plaats te vinden waarbij alle gebruikers en
toegewezen autorisaties gecontroleerd dienen te worden.
Bovendien adviseren wij om geen gebruikers uit te zonderen van het wachtwoordbeleid dat wordt afgedwongen op Windows AD.
Wij adviseren een duidelijke functiescheiding aan te brengen tussen het gebruik en het beheer van applicaties. Dit bijvoorbeeld door de kritische applicatiebeheer processen
(zoals o.a. het aanmaken, verwijderen, wijzigen van gebruikers en rechten, het wijzigen van systeeminstellingen zoals wachtwoordinstellingen, loginstellingen, het installeren
van updates) te centraliseren bij de IT-afdeling. Mocht dit vanuit organisatorisch oogpunt niet haalbaar zijn dan adviseren wij om zichtbaar aan te tonen dat de gebruikers met
beheerrechten geen werkzaamheden in de lijnorganisatie hebben uitgevoerd.

Reactie management/
Opvolging

Bevinding LOGISCHE TOEGANGSBEVEILIGING KANS: middel

Jaar van constatering 2020 IMPACT: middel
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Onze bevinding/
constatering 

De gemeente heeft een proces ingericht voor het doorvoeren van softwarematige wijzigingen voor de applicaties Civision Middelen, Mozard, ProActive en Youforce. De wijzigingen
worden alle applicaties ontwikkeld door de leverancier waarbij de leverancier per wijziging release notes verstrekt. Deze release notes worden voorafgaande aan de wijziging
door de functioneel beheerders beoordeeld. Voor Civision Middelen hebben wij echter vastgesteld dat voorafgaande aan de IT-audit de impact van de wijzigingen is vastgelegd.
Voor Youforce hebben wij vernomen dat de impact van de wijziging mondeling wordt besproken en niet wordt vastgelegd. Voor Mozard geldt dat de keuze voor het doorvoeren of
uitstellen van een release niet zichtbaar vastgelegd.

De gemeente maakt voor Civision Middelen gebruik van een gescheiden ontwikkel-, test-, en productieomgevingen op basis van mandanten. Hierdoor hebben alle omgevingen
dezelfde systeeminstellingen en maken zij gebruik van dezelfde database waardoor de omgevingen niet fysiek van elkaar zijn gescheiden.

De continuïteitsmaatregelen vallen voor alle applicaties onder verantwoordelijkheid van de leveranciers. De leveranciers van Civision Middelen, ProActive en Youforce
verantwoorden zich jaarlijks middels een ISAE 3402 type II assurance-verklaring. De assurance-rapportages over 2020 zijn ten tijde van de IT audit nog niet beschikbaar. Wij
hebben daarnaast begrepen dat de gemeente nog geen proces heeft ingericht om deze assurance-rapportages te beoordelen.
Voor Mozard geldt dat de leverancier alleen beschikt over een ISAE 3402 type II verklaring gericht op het datacenter. Hierdoor wordt zekerheid afgegeven over de fysieke
toegangsbeveiliging. Het back-up en restore proces wordt niet verantwoord middels deze assurance-rapportage. Wij hebben derhalve ook niet kunnen vaststellen of de
leverancier afdoende maatregelen heeft ingericht voor het back-up en restore proces.

Risico/Gevolg Omdat de impact van de wijzigingen of de keuze van het doorvoeren van de wijzigingen niet altijd structureel wordt vastgelegd, bestaat het risico dat achteraf niet kan worden
vastgesteld of een softwarewijziging terecht en tijdig in de productieomgeving is geplaatst.
Het ontbreken van (voldoende) gescheiden omgevingen voor Civision Middelen brengt het risico met zich mee dat een productiemandant wordt benaderd via een andere mandant
(bijv. middels foute autorisaties of RFC-verbindingen die onderling worden ingericht). Tevens bestaat het risico dat de werking van de applicaties en systemen mogelijk verstoord
kan worden vanwege het feit dat alle omgevingen gebruik maken van dezelfde database.

Indien geen zichtbare beoordeling wordt uitgevoerd op de assurance-rapportages bestaat het risico dat het wijzigingenbeheer proces of infrastructuur in de ogen van de gemeente
niet adequaat wordt beheerd en mogelijk ongeautoriseerde handelingen worden doorgevoerd in de systemen.

Ons advies/
Uw aanvullende 
werkzaamheden

Wij adviseren om de impact van wijzigingen en de keuze voor het overslaan van releases zichtbaar te laten vastleggen. Bovendien adviseren wij voor Civision Middelen een
testomgeving in te richten welke (op database niveau) gescheiden is van de productieomgeving.

Wij adviseren de assurance-rapportages, zodra deze beschikbaar zijn, op te vragen en te beoordelen conform de richtlijnen omtrent wijzigingenbeheer en continuïteit die de
gemeente zelf heeft gesteld.

Reactie management/
Opvolging

Bevinding WIJZIGINGENBEHEER & CONTIUÏTEIT KANS: laag

Jaar van constatering 2020 IMPACT: middel
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Onze bevinding 2018 Wij hebben geconstateerd dat het uitvoeren van een bruto-netto controle geen standaard onderdeel is in het proces van de afdeling salarisadministratie. Deze controle wordt 
eventueel alleen uitgevoerd indien de accountant hierom verzoekt.

Geconstateerde 
opvolging in 2020

Wij hebben vastgesteld dat het uitvoeren van een bruto-netto controle in 2020 onderdeel is van het proces van de afdeling salarisadministratie. Ieder half jaar wordt een 
bruto/netto berekening uitgevoerd.

Bevinding 2018-04: ER VINDT GEEN BRUTO-NETTO CONTROLE PLAATS KANS: n.v.t.

Jaar van constatering 2018 IMPACT: n.v.t.
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