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Geacht college,

In het kader van de aan ons verstrekte opdracht tot controle van de jaarrekening 2021 van de gemeente
Dordrecht 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 en onze nulmeting.
Dit heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de interne beheersing en het zelf controlerend vermogen van
uw organisatie.

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

Wij vertrouwen erop u met deze management letter naar aanleiding van onze interim-controle 2021 van
dienst te zijn geweest. Wij willen de organisatie bedanken voor de prettige samenwerking en zijn
vanzelfsprekend graag bereid een nadere toelichting te verstrekken.

Hoogachtend,

BDO Audit & Assurance B.V. 
namens deze,

C.M. Steehouwer MSc RA
Partner

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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1.1 Dashboard interim-controle

1. Dashboard



 Wij hebben in het kader van onze interim-controle de
effectiviteit van de voor onze controle relevante processen
beoordeeld.

 Op basis van de door ons uitgevoerde werkzaamheden komen wij
tot de conclusie dat de beheersorganisatie van uw gemeente,
voor zover relevant voor de controle van de jaarrekening en
rekening houdend met de werkzaamheden van de VIC, van
voldoende niveau is. Wel zien wij verbeterpunten, waardoor de
effectiviteit van uw processen geoptimaliseerd kan worden.

 Onze risico-inschatting en onderkende significante risico’s zijn
ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar, uitgezonderd het
specifieke risico t.a.v. de Enecotransactie, welke voor dit jaar
niet opgaat.

 De interne beheersing van uw gemeente is relatief ongewijzigd
ten opzichte van vorig jaar. Onze controle-aanpak voor de
jaarrekeningcontrole 2021 blijft hierdoor hoofdzakelijk
gegevensgericht.

 Transitie zal per 1 januari 2022 een feit zijn waarbij ‘dochters’ 
van GR Drechtsteden worden ondergebracht in uw organisatie, 
inclusief de daarbij behorende verantwoordelijkheden, risico’s 
en middelen.

 De formele juridische structuur is vormgegeven en andere 
actiepunten worden in een stevige projectstructuur (op)gevolgd. 

 Het proces van aanpassing verordeningen, formeel sluiten van 
SOK’en en DVO’s loopt en zal in hoofdzaak voor jaareinde 2021 
zijn afgerond. Ons is gevraagd hier een reflectie op te geven, 
waarvoor de afstemmingen op dit moment lopen, met een 
doorloop naar januari.

 De impact op de begroting en juiste toerekening van bezittingen 
en schulden van de GRD aan GR Sociaal en Dordrecht wordt in 
2022 verder uitgewerkt, waarin wij eveneens een rol hebben.

 Wij adviseren de interim-controle over 2022 voor de nieuwe 
organisatie van Dordrecht te vervroegen zodat, indien nodig, 
tijdig nog bijgestuurd kan worden. Dit vraagt tevens om een 
herijking van het VIC-plan en noopt nog meer naar het in kaart 
brengen van de voor u relevante risico’s.

Applicatiebeheer- en onderhoud is volledig belegd bij de GR
Drechtsteden. Onze detailbevindingen ten aanzien van de IT
omgeving worden aan de GR Drechtsteden gerapporteerd.

 De IT-beheersing is in de basis op orde.

Wel zien wij ruimte voor verbetering met betrekking tot:

 Procedure autorisatiebeheer en periodieke review;

 Identificatie van gebruikers;

 Procedure wijzigingsbeheer;

 Administrators en superusers;

 Back-up oplossingen en periodiek restoretest.

Onze belangrijkste bevindingen vanuit de interim-controle 2021 zijn:

 Zichtbare vastlegging van prestatielevering bij inkopen vindt niet
consequent plaats in de lijn. Wel is e.e.a. achteraf toetsbaar.
Inbedding hiervan in het proces heeft de voorkeur, mede gezien
de bepalingen uit de kadernota rechtmatigheid 2022.

 Procedure rond actualisatie van de grondexploitaties vindt
eenmaal per jaar (in het najaar) plaats. Hierdoor is het inzicht in
de ontwikkelingen van de grondexploitaties tussentijds,
gedurende het jaar, beperkt. Tevens vinden vastleggingen van
het actualisatieproces, waaronder notulen van projectleiders
overleggen, slechts beperkt plaats. Wij adviseren u het proces op
deze punten te verbeteren.

 Binnen uw organisatie is geen sprake van een centraal
contractenregister op basis waarvan monitoring kan plaatsvinden
in het kader van aanbestedingsrechtmatigheid. De uitvoering van
een spendanalyse vindt hierdoor achteraf plaats, waardoor
fouten niet meer hersteld kunnen worden. Een dergelijke
registratie kan inzet van data-analyse versterken en risico’s en
werkzaamheden beperken.

 Onvoldoende controletechnische functiescheiding in het proces
van memoriaalboekingen.

UW INTERNE BEHEERSING BEHEERSING ICT: BEPERKT VERBETERD

VERBETERPUNTEN EN ACTIES MATERIËLE PROCESSEN TRANSITIE GR DRECHTSTEDEN / GEMEENTE DORDRECHT
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 Tijdens de jaarrekeningcontrole 2020 zijn enkele bevindingen
gerapporteerd die ook van invloed zijn op de jaarrekening 2021.
Deze bevindingen dienen alsnog geanalyseerd en gecorrigeerd te
worden in 2021 ter voorkoming van doorwerkende bevindingen.

 Opheffing Gemeenschappelijke Regeling Parkschap Nationaal
Park De Biesbosch en overname van de activiteiten door de
gemeente Dordrecht in 2021 zal leiden tot aanvullende
controlewerkzaamheden. Graag ontvangen wij de documentatie
en maken wij over deze controle met uw organisatie afspraken.

 Er zijn enkele ontwikkelingen ten aanzien van de risicoparagraaf
die in de jaarrekening 2021 tot aanpassing leiden (Belthure park
en terugbetalingsverplichting subsidie Mijlweg).

 Ten aanzien van de controle van de grondexploitaties 2021
hebben wij nog enkele aandachtspunten samengevat:

- aandacht voor taxaties Stadswerven en impactanalyse t.o.v.
voorgaand jaar

- aandacht voor tijdige aanlevering van alle stukken
- opzet van grondexploitatieoverzichten in eenzelfde format
- uitvoeren van backtesting per grondexploitatie

 Voor 2021 wederom een toename van het aantal SiSa-regelingen
dat verantwoord dient te worden. De impact hiervan op het
controlebudget zullen wij nog separaat aan u melden.

 Eind juni is bekend geworden dat de invoering van de
rechtmatigheidsverantwoording door het college een jaar is
uitgesteld. De wetsbehandeling door de Tweede Kamer staat
inmiddels gepland voor de vierde week van 2022. De vraag blijft
of behandeling dan ook daadwerkelijk plaatsvindt.

 Als onderdeel van onze interim-controle hebben wij gesprekken
gevoerd met uw auditor rechtmatigheid en stadscontroller. In
deze gesprekken hebben we handvatten verstrekt om met een
stappenplan richting de rechtmatigheidsverantwoording te
groeien.

 Richting de invoeringsdatum van de rechtmatigheids-
verantwoording is met name het volgende relevant:

 Het opstellen en periodiek updaten van een interne
(fraude)risicoanalyse en een intern beheersingskader. Het
beschrijven van risico’s, opstellen van een risicomatrix en
vertaling hiervan naar het VIC plan zijn belangrijke
tussenstappen.

 Het tijdig bepalen en agenderen van besluitvorming over de
kaderstelling inclusief verantwoordingsgrens.

RECHTMATIGHEIDSVERANTWOORDING

ACTUALITEITEN EN VOORUITBLIK JAARREKENINGCONTROLE
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2.1 Ontwikkelingen in uw organisatie (1/2)

Opheffing GR 
Drechtsteden heeft 
grote impact op uw 
organisatie. Vanaf 2022 
is de gemeente voor 
overige gemeenten in 
de regio een service-
organisatie

Geen nieuwe 
grondexploitaties in 
2021, wel veel actieve 
grondexploitaties

SiSa-bijlage zal in 2021 
bestaan uit ongeveer 
40 regelingen.

Bedrijfsvoering nog 
relatief ongewijzigd, 
grote veranderingen 
aanstaande

Nieuwe samenwerkingsvorm in de Drechtsteden met ingang van 2022
In 2021 heeft uw gemeenteraad ingestemd met de opheffing van de GR Drechtsteden in zijn huidige vorm. De verschillende “dochters” van
de GR Drechtsteden zullen overgaan naar gemeente Dordrecht, welke zal fungeren als servicegemeente voor de regio. De sociale dienst is
de enige uitzondering hierop en zal worden voortgezet in de GR Sociaal, een klassieke gemeenschappelijke regeling.
De effecten op uw bedrijfsvoering zijn groot. De gemeente Dordrecht zal vanaf 2022 in aantallen fte en in begrotingsomvang zeer fors
groeien en ook de verantwoordelijkheden die u als gemeente heeft ten opzichte van de andere gemeenten en enkele gemeenschappelijke
regelingen in de Drechtsteden nemen navenant toe. Voor een uitbreide toelichting op deze ontwikkeling en onze visie hierop verwijzen wij
naar hoofdstuk 5 van deze managementletter: Transitie GR Drechtsteden / gemeente Dordrecht.

Actieve grondexploitaties
Uw gemeente heeft diverse actieve grondexploitaties voor zowel woningbouw als voor bedrijfskavels. Grootste projecten zijn Dordtse Kil
IV, Amstelwijck Wonen en Stadswerven. De ontwikkelingen ten aanzien van deze grondexploitaties hebben wij reeds tijdens de interim-
controle besproken. In 2021 zijn geen grote nieuwe grondexploitaties geopend.

Daarnaast is tevens een doorkijk gemaakt naar de toekomst waarbij beoogde projecten naar verwachting ook in de vorm van nieuwe
grondexploitaties ten uitvoer worden gebracht, zoals Spoorzone. Voor onze bevindingen en aanbevelingen ten aanzien van de
grondexploitaties 2021 en de controle hiervan (inclusief gemaakte afspraken) verwijzen wij naar de aparte paragraaf opgenomen in
hoofdstuk 2.2 Aandachtspunten jaarrekening 2021.

SiSa-bijlage 2021 Gemeente Dordrecht
De SiSa-bijlage zal in 2021 wederom een aanzienlijk aantal SiSa-regelingen bevatten, waarmee de trend van het afgelopen jaar wordt
doorgezet. Een ontwikkeling die het gevolg is van een strakkere monitoring door het Rijk op de besteding van specifieke uitkeringen. De
Algemene Rekenkamer heeft hier aanbevelingen voor gedaan die uitmonden in deze forse verzwaring voor u. Waar over 2020 al bijna
sprake was van een verdubbeling van het aantal regelingen naar 24 lijkt over 2021 voor 40 regelingen via SiSa verantwoording te moeten
worden afgelegd, hetgeen ook allemaal door ons gecontroleerd zal moeten worden.

Wij zijn op dit moment met uw organisatie al in gesprek om deze SiSa-controle in te plannen op een zodanige wijze dat uw voorbereiding
optimaal is en wij onze controle zo efficiënt en tijdig mogelijk kunnen uitvoeren. Wij adviseren de wijze van vastlegging van de controle
van de SiSa-bijlage in 2021 voort te zetten zoals deze in 2020 en hiervoor is vormgegeven. Om deze controle zo goed mogelijk te laten
verlopen is ons verzoek om direct bij aanvang van onze controle de volledige SiSa-bijlage met onderliggende stukken aan te leveren om te
voorkomen dat de planning hier teveel door wordt beïnvloed. Zodra het definitieve aantal te verantwoorden regelingen bekend is
informeren wij u conform voorgaand jaar over de geschatte impact hiervan op de kosten van onze controle, gezien hier sprake is van een
uitbreiding van de scope van onze werkzaamheden.

Ontwikkelingen in uw bedrijfsvoering
De administratieve organisatie en interne beheersing van uw gemeente zijn relatief ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. In 2021
is de heer Post als nieuwe gemeentesecretaris gestart. Wij hebben reeds in het kader van onze controle meerdere gesprekken gevoerd over
de huidige ontwikkelingen binnen de gemeente en de regio. Als gevolg van de aanhoudende COVID-19 pandemie wordt nog steeds veel
thuisgewerkt, waardoor minder directe afstemming plaatsvindt in de organisatie, wat beheerstechnische risico’s met zich meebrengt.
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2.1 Ontwikkelingen in uw organisatie (2/2)

Belangrijkste 
ontwikkelingen:
Coronapandemie, 
eenmalige bonus en 
lasten in het sociaal 
domein

Interimcontrole 
voorspoedig verlopen

Tijdspad verdere 
controle afgestemd

Jaarrekeningcontrole 
2021 al volledig 
gepland

Tijdige uitvraag 
controle-informatie 
SiSa regeling B2 en C62

Hiervoor hebben wij eveneens aandacht gehad bij de interim-controle. Onze controle-aanpak is technisch gezien ongewijzigd ten opzichte
van voorgaand jaar en is primair gegevensgericht van aard. Wij hebben onze risicoanalyse geactualiseerd, rekening houdend met de impact
van Corona op transacties en beheershandelingen.

Algemene ontwikkelingen ten aanzien van de jaarrekening
 Evenals in 2020 ondervindt u effecten van de aanhoudende COVID-19 pandemie. In de hierna volgende paragraaf 2.3 hebben wij een

nadere uiteenzetting van aandachtspunten voor de jaarrekening 2021 opgenomen.
 De vakbonden voor overheidspersoneel en de werkgevers (vertegenwoordigd door de VNG en WSGO) hebben een principeakkoord

bereikt. Naast afspraken over salaris is in dit akkoord ook opgenomen dat alle gemeenteambtenaren in 2022 een eenmalige bonus van
bruto EUR 1.200 zullen ontvangen. Zowel de eenmalige uitkering als de salarisverhoging (voor zover betrekking hebbend op 2021)
behoren in de jaarrekening 2021 te worden verwerkt, zoals we u reeds in een separaat nieuwsbericht hebben gemeld.

 De lasten in het sociaal domein blijven ook in 2021 toenemen, mede als gevolg van de verschillende Corona steunmaatregelen. Deze
sociale regelingen verlopen volledig via de GR Drechtsteden (Sociale Dienst Drechtsteden). In de jaarstukken 2021 van uw gemeente
dient u tevens de SiSa bijlage 2020 van de GR Drechtsteden over te nemen voor de Tozo regeling (SiSa regeling G4A). Dit is eenzelfde
methodiek als de SiSa regelingen G2A en G3A, zij het dat hierbij de beschikking van het ministerie moet worden gevolgd. Voor de Tozo-
controle 2021 zal de nadruk vooral liggen op de opvolging van IB-signalen. Het ministerie, sociale diensten en accountants zijn nog in
overleg over de precieze duiding en invulling hiervan, gezien een aantal zaken nog onduidelijk of mogelijk niet uitvoerbaar is.

Ontwikkelingen in het jaarrekening controleproces
 Wij zijn helaas niet in staat geweest om de interim-controle bij u op locatie uit te voeren. Desondanks is de interim-controle

voorspoedig en efficiënt is verlopen. Procesgesprekken hebben doorgang kunnen vinden via MS Teams.
 Wij hebben afspraken met u gemaakt over het vervolg van het controleproces en het beoogde tijdpad. De controle van de VIC is

verdeeld over meerdere periodes. De controle van de laatste periode zal plaatsvinden een week voor aanvang van de
jaarrekeningcontrole. De jaarrekeningcontrole start in week 12. Ons controleteam is, met enkele aanvullingen, gelijk aan voorgaand
jaar. De controle zal twee weken later starten dan voorgaande jaren. Dit is op verzoek van uw medewerkers besloten om beter
voorbereid te zijn en het aantal vragen van ons te beperken.

 Evenals voorgaande jaren zullen wij voorafgaand aan de jaarrekeningcontrole de op te leveren stukkenlijst met de organisatie delen via
ons digitale portaal. Op basis van deze lijst zullen wij in gesprek gaan met uw medewerkers, onduidelijkheden toelichten en daar waar
nodig vooraf afstemming hebben over de gewenste diepgang, selecties maken, enz. zodat tijdens de jaarrekeningcontrole minder
vragen door ons gesteld zouden moeten worden en de doorlooptijd kan worden verkort.

 Voor 2021 zullen wij wederom gezamenlijke “scrum” meetings organiseren tijdens de uitvoering van de controle. Het proces van de
jaarrekening is dit jaar goed en strak ingepland. Partijen hebben duidelijk aangegeven wat zij van elkaar verwachten. Afspraken over
deadlines en opleveren van stukken zijn vastgelegd.

 U heeft de uitvoering van de SiSa regeling B2 (toeslagenproblematiek) uitbesteed aan de GR Drechtsteden. U dient echter zelf in de
jaarstukken verantwoording hierover af te leggen. Graag vragen wij daarom uw aandacht voor het tijdig uitvragen van de benodigde
controle-informatie voor deze regeling, bij de GR Drechtsteden. Dit geldt mogelijk ook voor de Regeling C62 specifieke uitkering
kwijtschelding gemeentelijke belastingen.
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2.2 Aandachtspunten jaarrekening 2021 (1/3)

Gerapporteerde fouten 
2020 kunnen ook in 
2021 wederom als fout 
gerapporteerd moeten 
worden.

Voor opstellen 
jaarrekening nogmaals 
kennisnemen van alle 
gerapporteerde fouten 
en onzekerheden 2020

GR Parkschap Nationaal 
Park de Biesbosch is 
opgeheven. Dordrecht 
neemt posities en 
exploitatie over.

Op te vragen stukken 
controle 2021

Werkzaamheden BDO 
inzake GR Parkschap

Tijdens de interim-controle zijn enkele ontwikkelingen besproken die van invloed zijn op de jaarrekening 2021 of het jaarrekeningproces
2021. Wij brengen daarom de volgende punten via deze managementletter onder uw aandacht:

Bevindingen naar aanleiding van onze jaarrekening 2020
In ons accountantsverslag naar aanleiding van de jaarrekeningcontrole 2020 hebben wij enkele fouten en onzekerheden gerapporteerd.
Enkele van deze fouten hebben betrekking op balansposten 2020 en werken daardoor ook door in de balans ultimo 2021. Om dit te
voorkomen vragen wij specifiek opvolging op de volgende punten:

• Het ten onrechte activeren van uitgaven welke als exploitatielasten verantwoord hadden moeten worden. Onderzocht moet worden of
dit vaker is voorgevallen, of dat sprake is van een incident. De uitkomst hiervan vragen wij u nog te verwerken in de jaarrekening 2021,
waardoor geen sprake is van een doorwerkend controleverschil.

• Voor enkele voorzieningen hebben wij een verschil in de verwerkte dotatie ten opzichte van de geplande dotatie gerapporteerd. Indien
u deze systematiek blijft toepassen leidt dit wederom tot een verschil, wat wij gecumuleerd moeten rapporteren en evalueren.

Voor de overige bevindingen verwijzen wij naar ons accountantsverslag 2020 d.d. 13 juli 2021. De meeste fouten betreffen
presentatiefouten of fouten waarvan wij van mening zijn dat deze in 2021 automatisch hersteld worden door ontvangst van bijvoorbeeld
een factuur of het versturen van een nota door de gemeente. Wel adviseren wij u deze bevindingen voor het opstellen van de jaarrekening
2021 nogmaals door te nemen om vast te stellen dat deze voor 2021 niet meer opgaan. Vorig jaar zijn de aandelen van Eneco verkocht
hetgeen eenmalig heeft geresulteerd in hogere materialiteit. Voor 2021 is hiervan geen sprake meer en is de materialiteit weer op het
niveau van 2019 hetgeen betekent dat fouten sneller leiden tot een aangepast oordeel.

Opheffing Gemeenschappelijke Regeling Parkschap Nationaal Park De Biesbosch
Tijdens de interim-controle hebben wij begrepen dat de GR Parkschap Nationaal Park De Biesbosch vanaf 1 januari 2021 geliquideerd zal
zijn. Deze gemeenschappelijke regeling is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Drimmelen, Altena en Dordrecht. Gemeente
Dordrecht zal de exploitatie en het onderhoud van dit gebied overnemen en zal vanaf 1 januari enkele balansposten overnemen van deze
gemeenschappelijke regeling. Vooralsnog hebben wij tijdens de interim-controle nog geen documentatie ontvangen. Voor de jaarrekening
2021 is het van belang dat wij de volgende documentatie ontvangen
• Vastgestelde liquidatieplan van de gemeenschappelijke regeling;
• Overzicht van overgenomen balansposities en schuld- en vorderingsposities tussen de oud leden van de gemeenschappelijke regeling;
• Vastgestelde jaarrekening 2020 door het bestuur van deze gemeenschappelijke regeling;
• Vaststelling van bovengenoemde documentatie door het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling en de

informatieverstrekking aan de gemeenteraad van Dordrecht (en besluitvorming door college van Dordrecht).

Over de wijze waarop deze overheveling van bezittingen en schulden in de jaarrekening 2021 moet plaatsvinden vindt afstemming met ons
plaats.

In hoeverre wij een zelfstandig balansonderzoek moeten doen om de betrouwbaarheid van deze financiële informatie vast te stellen hangt
mede af van de omvang van deze overname.
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2.2 Aandachtspunten jaarrekening 2021 (2/3)

Afwikkeling subsidie 
reconstructie Mijlweg 
in jaarrekening 2021

Ontwikkelingen inzake 
claim Belthure Park

Aandachtspunten 
controle 
grondexploitaties

Afspraken gemaakt 
over de controle. 

Zelfde format voor alle 
grondexploitaties 
hanteren

Terugbetaling onterecht ontvangen subsidie reconstructie Mijlweg
Na een lang proces heeft Rijkswaterstaat met de gemeente Dordrecht een overeenkomst gesloten waarin bepaald is dat de gemeente
Dordrecht een bedrag van € 1,9 mln. te veel subsidie heeft ontvangen voor de reconstructie van de Mijlweg. De oorspronkelijke claim van
Rijkswaterstaat bedroeg circa € 3,5 mln. De afwikkeling van deze subsidie kan derhalve in 2021 definitief plaatsvinden in de jaarrekening
en in de risicoparagraaf.

Claim inzake Belthure Park
Een projectontwikkelaar heeft jaren geleden een claim ingesteld tegen de gemeente Dordrecht naar aanleiding van geleden planschade
nadat de gemeente Dordrecht besloot te stoppen met de bouw van villawijk Belthure Park. Tijdens de interim-controle hebben wij van de
medewerkers van uw gemeente vernomen dat er ontwikkelingen zijn inzake deze zaak. Vóór de uitvoering van onze jaarrekeningcontrole
2021 ontvangen wij graag de achterliggende documentatie en wat dit betekent voor de jaarrekening 2021 (eigen vermogen,
risicoparagraaf, voorziening etc.).

Grondexploitaties
Tijdens de uitvoering van onze interim-controle hebben wij ook meerdere gesprekken gevoerd over de actualisaties van de
grondexploitaties van de gemeente Dordrecht. Naar aanleiding van deze besprekingen hebben wij de volgende aandachtspunten ten
aanzien van de grondexploitaties:

Afspraken start controle bouwgronden in exploitatie
Met betrekking tot de bouwgronden in exploitatie is tussen de gemeente Dordrecht en BDO de afspraak gemaakt dat de start van deze
controle op maandag 7 februari 2022 zal plaatsvinden. Aangezien wij de planning van onze medewerkers reeds definitief hebben gemaakt,
is er nauwelijks tot geen ruimte voor uitstel van deze controlewerkzaamheden. Om de controle van de bouwgronden in exploitatie zo
efficiënt mogelijk te laten verlopen is er op woensdag 2 februari 2022 een overleg gepland tussen de gemeente Dordrecht en BDO om de
voortgang en de wijze en volgorde van aanlevering te bespreken.

Format exploitatieberekening Dordtse Kil IV
Ten aanzien van de bouwgronden in exploitatie wordt door de gemeente Dordrecht een standaard format gebruikt. In dit format is de
exploitatieberekening zichtbaar in onder andere de tabbladen ‘totaal grex 202X’ en ‘Begroting Grex 202X’. In voorgaande jaren is door de
gemeente Dordrecht voor enkele grondexploitaties een ander format gebruikt, mogelijk als gevolg van de inhuur van externe
planeconomen. Dit format wordt nu voor alle grondexploitaties gebruikt behalve voor Dordtse Kil IV. In dit afwijkende format werd
veelvuldig gebruik gemaakt van ‘harde cijfers’ en ontbraken veelal de formules die noodzakelijk waren om te achterhalen waarop de
exploitatieberekening was gebaseerd. Dit kwam voor zowel de gemeente zelf als het controleteam van BDO de inzichtelijkheid niet ten
goede en ging ten koste van de efficiency van de controle. Met betrekking tot de controle 2020 hebben wij geconstateerd dat meer gebruik
is gemaakt van het standaard format van de gemeente Dordrecht. Dit juichen wij ten zeerste toe. Wij adviseren dan ook om het standaard
format van de gemeente Dordrecht voor de grondexploitatie Dordtse Kil IV te gebruiken. Dit komt zowel de inzichtelijkheid als de
begrijpelijkheid van de exploitatieberekening ten goede en leidt daardoor tot een efficiënter controleproces.
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2.2 Aandachtspunten jaarrekening 2021 (3/3)

Waardering van 
Stadwerven blijft 
aandachtspunt voor de 
controle

Waardering van nog te realiseren opbrengsten
De controles van de laatste twee boekjaren, 2019 en 2020, hebben tot diverse gesprekken geleid omtrent de waardering van nog te
realiseren opbrengsten naar aanleiding van taxaties van deelgebieden en/of vlekken. Deze gesprekken hebben geleid tot meer inzicht in de
mate van vergelijkbaarheid van grondexploitaties en deelgebieden binnen grondexploitaties, bijvoorbeeld met betrekking tot Stadswerven.
En hebben u geholpen in een betere onderbouwing van uw standpunten en uitgangspunten. Om te voorkomen dat er een verwachtingskloof
ontstaat ten aanzien van de onderbouwing van de nog te realiseren opbrengsten, heeft op maandag 20 december 2021 tussen de gemeente
Dordrecht en BDO een gesprek plaatsgevonden ten aanzien van de actualisatie van Stadswerven.

Indien geen sprake is van een actuele taxatie (eind 2021)
Met betrekking tot Stadswerven vindt in de regel slechts taxatie plaats ten behoeve van de verkoop. Wel hebben ook (interne) taxaties
plaatsgevonden ten behoeve van de waardering van de grondexploitatie. Voor die deelgebieden c.q. vlekken waar eind 2021 niet opnieuw
is getaxeerd, zullen de meest recente taxaties worden geïndexeerd. Deze indexatie dient specifiek te zijn voor het betreffende deelgebied
c.q. vlek aangezien niet alle deelgebieden 1-op-1 met elkaar te vergelijken zijn. Aangezien wij het bij de waardering van nog te realiseren
opbrengsten over residuele waarde hebben, dienen hierbij zowel de kostenkant als de opbrengstenkant betrokken te worden. Het kan
daarbij dus voorkomen dat per deelgebied sprake is van een andere indexatie.

Indien eind 2021 opnieuw is getaxeerd
Met betrekking tot vlek 3 van deelgebied A vindt taxatie plaats ten behoeve van de verkoop in 2022. Vanuit de gemeente Dordrecht dient
vervolgens de analyse plaats te vinden welke impact deze taxatie gaat hebben voor de betrouwbaarheid van de eigen inschatting (back-
testing) en welke impact deze taxatie heeft ten aanzien van de waardering van vlekken 1 en 2 van deelgebied A maar ook ten aanzien van
de waardering van de nog te realiseren opbrengsten van de overige deelgebieden en/of grondexploitaties.

Ondanks dat dit gesprek toezag op grondexploitatie Stadswerven, dient bovenstaand principe logischerwijze ook toegepast te worden op
de actualisatie van de overige grondexploitaties.
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2.3 Gevolgen Coronacrisis voor de jaarrekening 2021

Gevolgen COVID-19 
strak blijven monitoren

Interne controle 
voortvarend oppakken

Bijzondere aandacht 
voor vaststellen 
subsidies

Gevolgen Coronacrisis voor 2021 en verder
Vorig jaar hebben wij samen met u veel aandacht besteed aan de gevolgen van de Coronacrisis, voor de korte, middellange en lange
termijn. Aan de hand van een impact-analyse en de Corona-checklist zijn wij nagegaan wat de effecten waren en zijn voor de
informatievoorziening aan de raad, de interne beheersing alsmede de financiële implicaties op korte en lange termijn. Met name door de
onduidelijkheden in het begin van de crisis omtrent de financiële gevolgen en compensatie door het rijk waren het onzekere tijden. In de
loop van de tijd bleek de impact voor de meeste gemeenten mee te vallen. Niettemin is het zaak alert te blijven op de ontwikkelingen en
de afwikkeling van ontvangen rijksgelden. Ook de waardering van mogelijke verhoudingen met verbonden partijen verdienen hierbij extra
aandacht. Wij adviseren u dit strak te monitoren en de gemeenteraad te blijven informeren over eventuele bijstellingen van de
(meerjaren)begroting.

Tozo en TONK
Alle coronasteunmaatregelen eindigen per 1 oktober 2021, waardoor het rijk afspraken heeft gemaakt over de afronding van Tozo en
TONK. Vanaf het einde van de Tozo per 1 oktober 2021 tot het eind van het jaar geldt een tijdelijk aangepast Besluit bijstandverlening
zelfstandigen (Bbz). Ook de TONK is onderdeel van het coronasteunpakket dat per 1 oktober 2021 wordt afgerond. Vanaf dan is het aan
gemeenten om huishoudens in financiële nood te ondersteunen vanuit het gebruikelijke instrumentarium, zoals bijzondere bijstand.
Uiteraard dienen beide regelingen in de jaarrekening/SiSa-bijlage te worden verantwoord. Van afgelopen voorjaar weten we inmiddels dat
deze controle intensief kan zijn. Wij hebben met grote regelmaat afstemming met de Sociale Dienst Drechtsteden om deze controle voor
2021 goed voor te bereiden en soepel te laten verlopen. Afstemming op landelijk niveau vindt eveneens plaats, gezien de bestaande
onduidelijkheden.

Vaststelling verstrekte subsidies
Veelal worden de in 2020 verstrekte subsidies in het voorjaar van 2021 vastgesteld. Aan de hand van de in de
subsidieverordening/beschikking opgenomen voorwaarden wordt nagegaan of een organisatie heeft voldaan aan de vereisten. Voor het jaar
2020 zal dat wellicht niet evident zijn; denk hierbij aan te leveren prestaties. Sommige gemeenten hebben (met de raad) afspraken
gemaakt over de toe te passen handelswijze c.q. verantwoordingwijze. Indien dat niet het geval is adviseren wij dat alsnog te doen om
zodoende de rechtmatigheid van de subsidievaststelling te kunnen waarborgen.
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2.4 Rechtmatigheidsverantwoording (1/4)

Invoering 
rechtmatigheids-
verantwoording 2022

Nieuwe notities:
• Kadernota 2022
• Addendum 

Kadernota 2021
• Notitie 

bedrijfsvoering

Stand van zaken en kaders rechtmatigheidsverantwoording met ingang van 2022
Eind juni werd bekend dat de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording een jaar is uitgesteld. Naar wij hebben begrepen staat de
wetswijziging inmiddels voor december op de agenda van de Tweede Kamer en zal deze worden ingevoerd met ingang van begrotingsjaar
2022. Daarmee is er ruimte ontstaan om, na een intensief jaar met Corona, de invoering goed voor te bereiden. Eind augustus 2021 heeft
de commissie BBV (na consultatie) een nieuwe kadernota Rechtmatigheid 2022 uitgebracht. Tegelijk met deze kadernota is eveneens een
notitie over de paragraaf bedrijfsvoering en een addendum op de Kadernota Rechtmatigheid 2021 gepubliceerd.

De verwachting is dat in het najaar de commissie SDO van de NBA nog een notitie voor accountants uitbrengt over de gevolgen van
invoering van de rechtmatigheidsverantwoording en de commissie BADO over de wijze van verantwoorden vanuit de optiek van gemeenten.
Daarmee worden zowel accountants als gemeenten geïnformeerd en gefaciliteerd om de rechtmatigheidsverantwoording goed te kunnen
invoeren. Wij adviseren u om hier kennis van te nemen.

Hoofdlijnen Kadernota Rechtmatigheid 2022
In de Kadernota Rechtmatigheid 2022 wordt uitgebreid ingegaan op het bestuurlijk belang van rechtmatigheid voor de gemeenteraad.
Daarnaast wordt de reikwijdte, de normen, de verantwoordelijkheden van het college en de criteria van de rechtmatigheid beschreven.
Ook wordt in de nota ingegaan op de toepassing van tolerantiegrenzen, afwijkingen en de weging hiervan en is een verplicht
verantwoordingsmodel opgenomen. In de Kadernota is een aantal stellige uitspraken gedaan die moeten worden gevolgd, waarbij de eerste
nadrukkelijk de rol van de raad benoemd. Bij onduidelijkheden over de interpretatie van de rechtmatigheid moeten de raad aangeven
welke uitleg gegeven moet worden aan de regelgeving en dit vastleggen in een besluit.

Het voert te ver om in deze managementletter uitgebreid in te gaan op de inhoud van deze notitie en de 10 stellige uitspreken en 7
aanbevelingen. Een aantal punten willen wij er wel uitlichten:
 De kadernota 2022 introduceert het begrip ‘onduidelijkheden’. Dit begrip geeft aan dat er situaties zijn waarin het ook voor college

niet duidelijk is of er rechtmatig gehandeld is. Deze moeten worden toegelicht en worden gewogen door de raad.
 De commissie adviseert ook fraude door eigen medewerkers toe te lichten in de paragraaf bedrijfsvoering.
 Middels een verplicht model moet het college zich verantwoorden over de rechtmatigheid, afwijkingen en onduidelijkheden.
 In de paragraaf bedrijfsvoering moet vervolgens een toelichting worden gegeven op de afwijkingen en de maatregelen die het college

neemt om deze in de toekomst te voorkomen.
 De grens voor afwijkingen (zowel fouten als onduidelijkheden) wordt door de raad bepaald en is maximaal 3% van de lasten (inclusief

mutatie reserves). Fouten en onduidelijkheden worden niet bij elkaar opgeteld.
 De invoering betekent eveneens dat de verordeningen 212, 213 en het normenkader moeten worden geactualiseerd. Tevens moeten

afspraken worden gemaakt met de accountant.
 Bij aan derden uitbestede werkzaamheden is het belangrijk als de gemeente zelf zekerheid te krijgen omtrent de rechtmatigheid. De

wijze waarop dat kan is in de Kadernota uitgewerkt.

Wij adviseren u bovenstaande al zoveel mogelijk te verwerken in de planvorming en aanpak en in dialoog tussen het college en de raad de
kaders te bepalen. Zoals besproken ondersteunen wij u hierbij graag met raad en daad.

DASHBOARD AANDACHTSPUNTEN SIGNIFICANTE PROCESSEN TRANSITIE BIJLAGEN
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2.4 Rechtmatigheidsverantwoording (2/4)

Notitie bedrijfsvoering 
de plek om afwijkingen 
te rapporteren

Beperkte wijzigingen in 
de rechtmatigheid voor 
(het laatste jaar) 2021

Onze visie op de 
rechtmatigheidsverant
woording hebben wij 
eerder gedeeld

Wij ondersteunen u 
graag in dit traject de 
komende maanden

Hoofdlijnen Notitie Bedrijfsvoering
De belangrijkste boodschap van deze nieuwe notitie is dat het college in de paragraaf bedrijfsvoering aanvullende informatie opneemt 
over individueel geconstateerde afwijkingen in de rechtmatigheidsverantwoording. Daarbij moet het college beschrijven welke actie wordt 
ondernomen om deze in de toekomst te voorkomen. De notitie werkt een aantal aanbevelingen en voorbeelden omtrent de paragraaf
bedrijfsvoering verder uit.

Hoofdlijnen Addendum kadernota Rechtmatigheid 2021
Het uitgangspunt van de commissie BBV is dat in principe weinig verandert in de rechtmatigheidscontrole over 2021, het laatste jaar dat de 
accountant een verklaring afgeeft met betrekking tot de rechtmatigheid. De wijzigingen in het addendum op de Kadernota Rechtmatigheid 
2021 zijn dan ook beperkt. Er wordt meer aandacht gevraagd voor fraude en M&O-beleid en niet financiële onrechtmatigheden in het
kader van de Wet Fido moeten worden toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.

Onze visie op de rechtmatigheidsverantwoording
BDO ziet, evenals de commissie BBV, de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording als een kans om de controlerende rol van de raad 
te versterken en te investeren in een verdere ontwikkeling van de bedrijfsvoering. Begin 2020 hebben wij hierover een visiepaper
‘Rechtmatigheidsverantwoording, een kans op meer control’ uitgebracht, met daarin een verschillende varianten en een invoeringsplan. 

Het gaat bij de invoering van de Rechtmatigheidsverantwoording om fundamentele vragen als: 
 Op welke onderwerpen en met welke diepgang wilt u als raad kaders stellen en controleren?
 In hoeverre werkt het college rechtmatig en/of bent u in control?
 In hoeverre is uw bedrijfsvoering, interne controle en IT beheer op orde en wat is ervoor nodig om daar te komen?
 En misschien wel de moeilijkste vraag van allemaal: wat zijn de ambities en is de organisatie in staat is om aan die doelen en 

verwachtingen te voldoen? 

De wijziging in de verantwoordelijkheden ten aanzien van rechtmatigheid betekent niet dat er minder rechtmatigheidscontroles moeten 
worden uitgevoerd, maar dat het college deze zelfstandig/intern moet inrichten, uitvoeren, controleren en rapporteren. Als accountant 
zullen wij die werkzaamheden vervolgens toetsen, teneinde te kunnen controleren en verklaren dat de rechtmatigheidsverklaring van het 
college een getrouw beeld geeft. 

Vanzelfsprekend denken wij graag mee over de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording. Op de volgende pagina hebben wij ons 
beeld van de huidige situatie binnen uw organisatie toegelicht.

DASHBOARD AANDACHTSPUNTEN SIGNIFICANTE PROCESSEN TRANSITIE BIJLAGEN
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2.4 Rechtmatigheidsverantwoording (3/4)

Gemeente Dordrecht 
oriënteert zich op de 
aanschaf van een 
applicatie voor 
vastlegging van 
uitgevoerde VIC

VIC-plan 2020 in 2021 
niet verder 
doorontwikkeld

VIC-plan 2020 zal 
omvangrijker zijn door 
transitie

Voor VIC-plan 2022 
hebben wij nog enkele 
aanbevelingen

Doorontwikkeling VIC-
werkprogramma’s in 
2022 verder oppakken

Belangrijk: VIC kan nog 
meer waarde hebben 
als AO/IB beschreven is

Uw groei richting de rechtmatigheidsverantwoording
In 2020 heeft uw organisatie een vernieuwd VIC-plan 2020 geschreven. In onze managementletter 2020 hebben wij reeds aangegeven dat
dit een ambitieus plan is waaraan feitelijk nog geen doorlooptijd gekoppeld was. Met de huidige bezetting van uw VIC-afdeling leek het ons
niet realistische dat de uitgangspunten binnen een periode van drie jaar met voldoende diepgang te kunnen uitvoeren. Met de huidige
transitie die vanaf 1 januari 2022 ingaat waarbij de gemeente Dordrecht diverse taken overneemt van de GR Drechtsteden betekent dit dat
ook de werkzaamheden van de VIC-afdeling zullen toenemen. Van de medewerkers van uw organisatie hebben wij vernomen dat de
mogelijkheid wordt onderzocht om een applicatie aan te schaffen om de uitgevoerde VIC-controles gestructureerd te kunnen vastleggen.
Een ontwikkeling die wij van grote toegevoegde waarde achten en waar u met de omvang die de gemeente Dordrecht straks heeft feitelijk
onontbeerlijk is, mits goed ingericht en goed gebruikt. Dit verstevigt de kwaliteit van de VIC, ondersteunt oordeelsvorming en maakt de
zwakten in de processen inzichtelijk.

Mede gezien de ontwikkelingen inzake de transitie vanaf 1 januari 2022 heeft er voor 2021 geen update van het VIC-plan 2020 naar 2021
plaatsgevonden. De per 2022 toenemende complexiteit zal in het nieuwe VIC-plan voor 2022 opgenomen moeten worden, aangezien de
rechtmatigheidsverantwoording ook over de voor u nieuwe taken gaat. Voor het opstellen van het VIC-plan 2022 willen wij nog graag de
volgende punten onder uw aandacht brengen:
 De toevoeging van een risicoanalyse inclusief een inschatting van de kans dat risico’s zich voordoen en de verwachte impact daarvan;
 Specifiek aandacht besteden aan frauderisico’s en de frauderisicoanalyse ook actueel houden;
 Meer aandacht voor nevenfuncties die medewerkers bekleden en het relateren hiervan aan rollen en bevoegdheden binnen de

organisatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan subsidieverstrekking, inkoopopdrachten plaatsen, etc. Het is raadzaam na te gaan in
hoeverre nevenfuncties van medewerkers hier mogelijk tot conflicterende belangen kunnen leiden;

 Wij adviseren ook aandacht te besteden aan de naleving van gemaakte afspraken met zogenaamde serviceorganisaties. U kunt hierbij
denken aan het beheer van parkeergarages en de wijze waarop de beherende organisatie de overeengekomen afspraken en KPI’s
realiseert en rapporteert. Parallellen hiermee zijn te trekken in de DVO’s met bijvoorbeeld gemeenschappelijke regelingen.

 Wij zien nog ruimte voor het toevoegen van toetsende werkzaamheden op de verwerking van reservemutaties en het vaststellen of deze
overeenkomstig de besluitvorming hebben plaatsgevonden;

 Ten aanzien van de onderhoudsvoorzieningen kan nog ingezoomd worden op de mate waarin onderhoudsplannen daadwerkelijk worden
gevolgd en de financiële administratie hierop aansluit;

 Toetsen van de vastleggingen in het actualisatieproces van de grondexploitaties en in hoeverre procedureel wordt gewerkt conform
interne afspraken over bijvoorbeeld het inschakelen van een deskundige voor het taxeren van velden of kavels. Ook toetsing van
doorrekeningen kan hiervan onderdeel uitmaken, mede afhankelijk van het risicoprofiel dat u onderkent.

Enkele VIC-werkprogramma’s zijn reeds ontwikkeld en beschikbaar voor toepassing in de praktijk. Het is van belang dat de
werkprogramma’s aansluiten op de werkelijke situatie, rekening houdend met eventuele beheersing in het proces. Hierbij is het relevant
of de VIC gericht is op het proces of achteraf de uitkomsten zelfstandig toetst. In dit laatste geval moeten de werkprogramma’s aansluiten
op de wetteksten en verordeningen waarbij het uitgangspunt de financiële rechtmatigheid is en dus artikelen voor toetsing in aanmerking
komen indien sprake is van ‘recht, hoogte en duurbepalingen’.

Voor zowel de VIC, als de lijnorganisatie, liggen er nog veel kansen “aan de voorkant” in de processen. Het opstellen van AO-IB-
beschrijvingen, waarin expliciet de beheershandelingen zijn vastgelegd, stellen de VIC in staat om de effectieve werking van de processen
vast te stellen.

DASHBOARD AANDACHTSPUNTEN TRANSITIEINFORMATIEBEVEILIGING
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2.4 Rechtmatigheidsverantwoording (4/4)

Dordrecht in de regie 
t.a.v. regionale VIC-
taken (?)

Beknopt stappenplan

Updaten 
frauderisicoanalyse en 
beheersingskader

Raad dient 
verantwoordings-
grenzen vast te stellen

Vastellen normenkader 
en controleprotocol, 

Uw rol in de regio
Wij zien de regionale ontwikkeling als een belangrijke stap en als een kans de interne controle ten behoeve van de regio te verstevigen. De
aan u uitbestede taken vallen onder de rechtmatigheidsverantwoording van de klantorganisaties. Om die reden zullen zij inzicht moeten
verkrijgen in datgene wat binnen uw organisatie gebeurt en in hoeverre dit rechtmatig plaatsvindt. U kan hierbij de regie nemen door op
instructie van de klantorganisaties de hiervoor noodzakelijke werkzaamheden uit te voeren en hierover te rapporteren. Wellicht een
opmaat naar een organisatie-overstijgende VIC-rol die voor de regio actief is. Het inmiddels gestarte gebruik van data-analyse bij de VIC
kan hier ook zeker een sterk ondersteunend aspect in zijn. Wij gaan hier graag met u over in gesprek.

Beknopt stappenplan richting de rechtmatigheidsverantwoording
Zoals op de voorgaande pagina reeds toegelicht heeft uw organisatie al goede eerste stappen richting de rechtmatigheidsverantwoording
gezet. Vooruitlopend op de definitieve invoering van de rechtmatigheidsverantwoording geven wij u graag een aantal onderwerpen mee.
Wij hebben hierbij tevens aangegeven welke onderwerpen de hoogste prioriteit hebben:

 Updaten van de interne frauderisicoanalyse en beheersingskader (Prioriteit)
 Kaderstelling en uitgangspunten

 Inventariseren en beoordelen van relevante reeds bestaande kaders en documenten.
 Fraude begrip definiëren (bespreken van soorten fraude & corruptie).
 Risicobereidheid bepalen (wanneer vinden we met elkaar een kans hoog en de impact hoog).
 Relevante financiële stromen bepalen.

 Risicomatrix
 Per relevante financiële stroom de zogenaamde “what can go wrong” (risico) benoemen.
 Inschatting maken van de mogelijkheid, rationalisatie en prikkel tot fraude. (Prioriteit)
 Bepalen van de kans en impact per risico en het plotten van risico’s in een risicomatrix. (Prioriteit)

 Beheersingskader
 Inventariseren van bestaande interne beheersmaatregelen ten aanzien van de geformuleerde risico’s.
 Bepalen van blinde vlekken in de interne beheersing en formuleren van gepaste acties ter verbetering van de AO-IB. (Prioriteit)

 Interne controleplan
 Controle op werking van relevante IB opnemen in het ICP.
 Aanvullende werkzaamheden ter afdekking van frauderisico’s bepalen. (Prioriteit)
 Monitoring van acties ter verbetering van de AO/IB opnemen in het ICP.
 Onvoorspelbaarheid opnemen in het ICP.

 Het bestuurlijk agenderen en bepalen van de verantwoordingsgrens (prioriteit)
 Hierbij dienen de uitgangspunten uit de nieuwe kadernota rechtmatigheid 2022 gehanteerd te worden.

 Aanpassen / updaten van het normenkader en controleprotocol (prioriteit)
 Met betrekking tot de vaststelling door de raad dient hierbij een inhaalslag te worden gemaakt: het normenkader en

controleprotocol dienen vastgesteld te zijn voordat het begrotingsjaar aanvangt. Nu worden deze stukken vaak pas vastgesteld
aan het einde van het lopende begrotingsjaar.
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2.5 Frauderisicobeheersing (1/2)

Februari 2021 is de 
best practice 
frauderisicobeheersing 
voor bestuurders en 
toezichthouders 
uitgebracht.

De controleverklaring 
gaat ook meer 
aandacht besteden aan 
frauderisicobeheersing 
en continuïteit

Diverse voorbeelden 
van maatregelen om 
frauderisico’s te 
beheersen.

Frauderisico indelen 
naar druk, gelegenheid 
en rechtvaardiging.

Ontwikkelingen met betrekking tot fraude en de controle van de jaarrekening
Zoals aangegeven in ons accountantsverslag zal de komende jaren vanuit de accountantscontrole nog nadrukkelijker aandacht worden
gegeven aan fraudepreventie.

In februari 2021 heeft onze beroepsorganisatie de NBA heeft hiervoor een notitie “Best practice maatregelen frauderisicobeheersing voor
bestuurders en toezichthouders” ter consultatie uitgebracht. In deze notitie komt nadrukkelijk de rol van bestuurders en toezichthoudende
organen zoals de gemeenteraad bij het voorkomen en detecteren van fraude aan de orde. Door de nadruk te leggen op het voorkomen van
fraude kunnen de gelegenheden tot fraude afnemen. Dit vraagt om actief toezicht op risico’s en beheersmaatregelen ter voorkoming van
fraude.

Begin september 2021 is tevens een nieuwe opzet van de controleverklaring ter consultatie uitgebracht. In de nieuwe controleverklaring,
die zal ingaan van af boekjaar 2022, wordt van de accountants verwacht dat hij expliciete passages opneemt
aangaande frauderisicobeheersing en continuïteit.

Zoals opgenomen in het consultatiedocument kunnen bestuurders en toezichthouders diverse maatregelen nemen om frauderisico’s te
beheersen. De belangrijkste uit het consultatiedocument zijn:
 Zorgdragen voor een goede ‘Tone at the top’, cultuur en gedrag;
 Opstellen van diverse anti-corruptiemaatregelen (relaties met afnemers/ leveranciers, gedragscodes t.a.v. nevenactiviteiten/

geschenken/ etc.);
 Een goede interne beheersing (AO/IB), waaronder een periodieke frauderisicoanalyse;
 Het organiseren van tegenspraak, controle/ compliance functies en diversiteit;
 Aandacht voor werknemers en bestuursleden (b.v. persoonlijk omstandigheden die kunnen leiden tot druk om fraude te plegen);
 Periodieke medewerkers tevredenheidsonderzoeken;
 Fraudemeldpunt en klokkenluidersregeling;
 Contact en medewerking met uw accountant;
 Training en opleiding omtrent fraudebewustzijn;
 Een adequate administratie met aandacht voor (fraude-) risicovolle schattingsposten;
 Een transparant en integer beloningsbeleid;
 Een duidelijk plan om te reageren op (het vermoeden van) fraudes.

Voor een andere toelichting op deze maatregelen verwijzen wij naar de best practice. In de bijlage
bij de best practice zijn diverse frauderisico’s benoemd gerelateerd aan Frauduleuze
verslaggeving of het oneigenlijk toe-eigenen van middelen. Deze worden in de theorie en
praktijk altijd ingedeeld naar drie omstandigheden (de zogenaamde fraudedriehoek),
bestaande uit gelegenheid, druk en rationalisatie zoals hiernaast weergegeven.

DASHBOARD AANDACHTSPUNTEN SIGNIFICANTE PROCESSEN INFORMATIEBEVEILIGING TRANSITIE BIJLAGEN
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2.5 Frauderisicobeheersing (2/2)

Onze rol  in relatie tot 
frauderisicobeheersing

Onze aanbevelingen in 
relatie tot 
frauderisicobeheersing

Onze rol als accountant inzake fraude
Zoals weergegeven in de controlestandaarden en onze opdrachtbevestiging ligt de primaire verantwoordelijkheid voor het voorkomen en
ontdekken van fraude bij zowel de directie, het college als de gemeenteraad. Als accountant zijn wij niet verantwoordelijk en
aansprakelijk voor de preventie van fraude. Onze controleopdracht heeft tot doel om vast te stellen dat de jaarrekening geen afwijkingen
van materieel belang bevat die het gevolg zijn van fraude of fouten. Het onderkennen van risico’s op materiële fraudes (frauderisico’s),
het uitvoeren van daarop gerichte controlewerkzaamheden en actie ondernemen in het geval van een vermoeden van fraude, is dus een
onlosmakelijk onderdeel van de accountantscontrole. Dat gezegd hebbende is het voor de accountant lastig om een daadwerkelijk fraude
te identificeren: dit komt doordat de organisatie dagelijks aanwezig is en de accountant niet, doordat fraude gepaard gaat met opgezette
plannen om de fraude te verhullen, zoals valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen of het opzettelijk aan de
accountant verkeerd voorstellen van zaken. Samenspanning binnen organisaties of met derde partijen maakt dit vraagstuk nog lastiger.
Door de kenmerken van fraude is het dus mogelijk dat een controle, ook al is die opgezet en uitgevoerd in overeenstemming met algemeen
aanvaarde controlestandaarden, een fraude van materieel belang niet ontdekt.

Voor de organisatie maken wij onze werkzaamheden zichtbaar door het verstrekken van onze fraude- en compliance checklist, het
bespreken van en rapporteren over fraude en vanaf 2022 zullen wij hierover communiceren met het maatschappelijk verkeer via onze
controleverklaring.

Onze waarnemingen en aanbevelingen inzake de fraudebeheersing
Naast onze controlerende rol hebben wij in het kader van de interim controle, onze kennis en deze ontwikkeling een aantal bevindingen en
aanbevelingen inzake frauderisicobeheersing:
 De gemeente heeft niet (recent) een frauderisicoanalyse geactualiseerd. Laatste versie van de frauderisicoanalyse is van 2016
 De gemeente beschikt over een klokkenluidersregeling en gedragscode inzake integriteit via de Drechtstedenregio. Graag uw aandacht

voor de vormgeving hiervan in de nieuwe samenwerkingsvorm in de Drechtstedenregio.
 Er is een regeling inzake het vermoeden van misstanden via de Drechtstedenregio. Hier worden geen jaarlijkse rapportages en/of een

jaarverslag van opgesteld. Wel wordt jaarlijks een jaarverslag opgesteld door de vertrouwenspersoon binnen uw gemeente.
 Het controleplan en de werkzaamheden van de Verbijzonderde Interne Controle besteden geen specifieke aandacht aan fraude
 Fraude (preventie) staat niet periodiek op de agenda van de auditcommissie en/of de gemeenteraad
 Onze compliance checklist is door de organisatie voor 2021 nog niet ingevuld. Dit omdat wij deze nog niet digitaal beschikbaar hebben

gesteld. Deze zal wel ingevuld worden en wij hebben de mogelijke wijzigingen doorgenomen. Hieruit volgende geen risico’s die onze en
uw aandacht verdienen.

Advies: het onderwerp fraude dient bij de gemeente Dordrecht meer op de agenda gezet te worden. Zowel bestuurlijk als in de processen
en samenwerking tussen de medewerkers. Daarnaast zijn veel van de bovengenoemde regelingen in Drechtstedenverband opgezet. Vanaf
2022 zal de gemeente Dordrecht dit weer voor zichzelf moeten vormgeven en dit in de organisatie kenbaar te maken/ te doen landen.

DASHBOARD AANDACHTSPUNTEN SIGNIFICANTE PROCESSEN IT-BEHEERSING TRANSITIE BIJLAGEN
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2.6 Ontwikkelingen in het sociaal domein

Resultaatgerichte 
indiceringen

Vanaf 2022 nieuw 
Woonplaatsbeginsel

Nieuwe Wet 
Inburgering

Ontwikkelingen met betrekking tot het Sociaal Domein en de controle van de jaarrekening 2021 dan wel 2022
Vanuit onze natuurlijke adviesrol willen wij u attenderen op een aantal ontwikkelingen op het gebied van Sociaal domein. Wij schetsen de
ontwikkelingen op hoofdlijnen met als doel u te attenderen op deze ontwikkelingen. Dat betekent ook dat wij geen uitgebreid onderzoek
hebben uitgevoerd naar deze onderwerpen of ze specifiek hebben gemaakt voor uw organisatie. U heeft de uitvoering van het sociaal
domein uitbesteed aan Dienst Gezondheid en Jeugd en de Sociale Dienst Drechtsteden. Toch houden wij u graag op de hoogte van de
ontwikkelingen binnen het sociaal domein, welke hieronder zijn opgenomen.

Uitspraak resultaatgericht indiceren
Onlangs is er een uitspraak geweest door de Centrale Raad van Beroep (CRvB) inzake een casus met betrekking tot resultaatgericht
indiceren. In deze casus is de indicatie van een cliënt voor begeleiding in natura niet langer toegekend in uren, maar in een te behalen
resultaat. Uit het ondersteuningsplan blijkt wel welk resultaat moet worden behaald, binnen welke periode, met welke activiteiten en met
welke frequentie, maar een tijdsindicatie ontbreekt. De CRvB oordeelt dat een manier van verstrekken die maakt dat een cliënt en een
aanbieder niet weten hoeveel, naar tijdseenheden bepaalde, maatschappelijke ondersteuning het college heeft verstrekt, in strijd is met
het rechtszekerheidsbeginsel. Dit is voor begeleiding niet anders dan voor huishoudelijke ondersteuning.

Woonplaatsbeginsel Jeugdwet
Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet regelt welke gemeente (financieel) verantwoordelijk wordt. Het huidige woonplaatsbeginsel is
gebaseerd op de woonplaats van de gezagsdrager van een jeugdige. Het nieuwe woonplaatsbeginsel, dat vanaf 1 januari 2022 van
toepassing wordt, gaat uit van de woonplaats waar de jeugdige staat ingeschreven op het moment van de zorgvraag. Doel van de
wetswijziging is het verminderen van administratieve lasten, het sneller kunnen leveren van zorg en ondersteuning aan jeugdigen en het
versterken van preventie. Voor gemeenten en zorgaanbieders betekent de implementatie van het nieuwe woonplaatsbeginsel een
behoorlijke (administratieve) verandering. Daarom hebben gemeenten en zorgaanbieders uitgesproken behoefte te hebben aan duidelijke
afspraken over de implementatie van het woonplaatsbeginsel om onduidelijkheden en discussie te voorkomen. Om die reden zijn
aanvullende afspraken gemaakt die zijn vastgelegd in het convenant. Het convenant is vastgesteld door de VNG-commissie Zorg, Jeugd en
Onderwijs.

Handreikingen Wet Inburgering
Om gemeenten handvatten te geven op het gebied van informatievoorziening bij de invoering van de nieuwe Wet inburgering zijn onlangs
twee handreikingen verschenen: De handreiking ‘Gegevensuitwisseling gemeenten en ketenpartners nieuwe Wet inburgering’ en de
handreiking ‘Leveranciers’. Beide handreikingen helpen gemeenten op weg met de uitwisseling van gegevens tussen landelijke
ketenpartners en de afspraken die zij moeten maken met softwareleveranciers. Wij adviseren kennis te nemen van beide handreikingen en
waar nodig actie te ondernemen.
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2.7 Follow up aandachtspunten jaarrekeningcontrole 2020

Op de meeste punten is 
follow up te melden.

Investeringen in 
jaarrekeningtraject 
vinden in goed overleg 
plaats. 

Inleiding
Ten aanzien van onze aandachtspunten naar aanleiding van de jaarrekeningcontrole 2020 hebben wij de volgende opvolging vastgesteld:

Traject van integratie taken GR Drechtsteden
Traject integratie verloopt op dit moment volgens plan. Wij zijn op enkele onderdelen aangesloten bij uw organisatie en adviseren daar
waar kan. Zie ook hoofdstuk 5 van deze managementletter.

Invoering rechtmatigheidsverantwoording
Dit is wederom uitgesteld tot begin 2022 (besluitvorming). Traject loopt gewoon door. Zie hiervoor hoofdstuk 2.4.

Investeringen in het proces van totstandkoming van de concept jaarstukken en de accountantscontrole hierop
Met de co0rdinator van de jaarrekening 2021 en de Auditor Rechtmatigheid zijn gedurende de interim-controle 2021 diverse gesprekken en
afspraken gemaakt. Dit heeft geresulteerd in een strakke planning waarbij onderling de verwachtingen zijn uitgesproken over de kwaliteit
en moment van oplevering van de concept jaarrekening en het jaarrekeningdossier en het moment van rapporteren van de bevindingen
door BDO indien afspraken over de oplevering worden nagekomen. Deze gesprekken vinden in een goede sfeer plaats. Er is een gezamenlijk
doel en wij hebben vertrouwen in dit proces zodat het controleproces eerder afgewikkeld kan worden. De jaarrekeningcontrole zal dit jaar
2 weken later aanvangen dan de afgelopen vier jaar.

Te veel bevindingen uit controle die wellicht eerder gesignaleerd hadden kunnen worden
Uit de controle blijken diverse bevindingen die niet zijn aangepast in de jaarrekening maar wel eerder tot actie hadden kunnen en moeten
leiden. De investeringen die wij gezamenlijk doen in het jaarrekeningtraject is de verwachting dat dit punt veel minder zal spelen. Veel
bevindingen waren pas aan het eind van de controle bekend. Hierdoor heeft de gemeente Dordrecht besloten de jaarrekening 2020 niet
meer aan te passen en het bestuurlijke traject in tact te houden.

Tijdig actualiseren onderhoudsplannen
Vooralsnog zijn er geen onderhoudsplannen bekend die niet tijdig zijn geactualiseerd. Aandachtspunt voor de komende maanden is het 
onderhoudsplan van de Sportboulevard. Op dit moment ligt er een vaktechnische vraag open over de duur van dit plan. Indien blijkt dat de 
huidige duur van het onderhoudsplan te kort is zal dit betekenen dat dit plan in 2022 aangepast moet worden.

DASHBOARD AANDACHTSPUNTEN SIGNIFICANTE PROCESSEN INFORMATIEBEVEILIGING TRANSITIE BIJLAGEN
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3.1 Onze controle nog transparanter

3.2 Effectiviteit processen

3.3 Bevindingen per proces

3.4 Overzicht van risico en impact van de bevindingen

3. Bevindingen significante processen



3.1 Onze controle nog transparanter (1/2)

Onderkende risico’s:
 Management 

override
 EU-aanbestedingen
 Waardering grex
 Functievermenging 

bestellen-
goedkeuren facturen

Wij beoordelen
twaalf processen

Inleiding
Zoals afgelopen jaar aangegeven, nemen de eisen die worden gesteld aan de accountantscontrole toe. Wij vinden het daarom van groot
belang dat wij inzicht geven in de normen en verwachtingen ten aanzien van onze controle en de vertaling hiervan specifiek voor uw
organisatie. Alleen dan gaat de discussie niet alleen over de kwaliteit van de accountantscontrole, maar vooral ook over de wijze waarop
de gemeente hiervan kan profiteren. In deze management letter hebben wij daarom meer in detail uitgelegd op welke wijze wij de
controle hebben ingericht en welke afwegingen wij daarbij maken. Wij doen dat door in deze paragraaf onze risico-inschatting,
belangrijkste processen, controleaanpak en afwegingen te beschrijven.

Onze inschatting van de risico’s en belangrijkste processen
In het kader van de controle van de jaarrekening 2021 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 gemeente Dordrecht:
 In onze controlestandaarden (NV COS) wordt expliciet het risico van management override (bewuste beïnvloeding door bestuur of

management van de jaarcijfers) al 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, uitermate
beperkt zijn. Om het resterende risico te beperken beoordelen wij schattingsprocessen en bijzondere journaalposten in detail;

 Het niet naleven van de Europese aanbestedingsregels;
 Onjuiste waardering bouwgronden in exploitatie (materiële post met verschillende schattingselementen);
 Mogelijke functievermenging door bestellen en prestatiecontrole in één hand te beleggen (niet organisatie-breed).

In onze aanpak is de insteek, daar waar mogelijk te steunen op de interne beheersing in de significante processen van uw organisatie.
Dit noemen wij een zogenaamde systeemgerichte aanpak, waarbij wij kunnen steunen op toereikende maatregelen in uw processen en
systemen. Daarbij maken wij, indien mogelijk, gebruik van uw eigen verbijzonderde interne controle (VIC).
In het kader van onze controle hebben wij de volgende processen beoordeeld:
 De Planning & Control cyclus;
 Het proces rond memoriaalboekingen;
 Het proces rond grondexploitaties;
 Het proces rond inkopen & aanbesteden;
 Het proces rond factuurafhandeling;
 Het personeelsproces;
 Het proces rond subsidieverstrekkingen & vaststellingen;
 Het proces rond parkeeropbrengsten;
 Het proces rond verhuur van vastgoed;
 Het proces rond belastingen & lokale heffingen;
 Het proces rond de beheersing van verbonden partijen;
 Het proces rond verstrekking van omgevingsvergunningen.

Natuurlijk zijn er meerdere processen te onderkennen, ook met een financiële gevolgen. Op basis van onze ervaring, de kwaliteit en
omvang van deze kleinere processen hebben wij besloten om deze processen niet procesmatig / systeemgericht te toetsen.

DASHBOARD SIGNIFICANTE PROCESSEN INFORMATIEBEVEILIGING TRANSITIE BIJLAGEN
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3.1 Onze controle nog transparanter (2/2)

Per proces toetsen:
 AO/IB
 IT-maatregelen
 VIC

Voor wat betreft onze 
aanpak kunnen wij nog 
niet altijd steunen op 
de interne beheersing; 
onze aanpak is daarmee 
hoofdzakelijk gegevens-
gericht

Uitwerking controlestrategie per proces
Voor elk proces beoordelen wij de volgende onderdelen:
 Controletechnische functiescheiding (CTFS): Is de verdeling van bevoegdheden en verantwoordelijkheden adequaat ingeregeld?
 AO-IB toereikend: Zijn de beheersmaatregelen toereikend ingericht en wordt gebruik gemaakt van actuele procesbeschrijvingen?
 VIC: Heeft de VIC de interne beheersmaatregelen getoetst en kunnen wij daar gebruik van maken?

Indien al deze vragen positief kunnen worden beantwoord, is de organisatie optimaal in control en kunnen ook wij gebruik maken van uw
eigen interne beheersing. De vaak tijdrovende en gedetailleerde gegevensgerichte werkzaamheden (die ook nog eens achteraf
plaatsvinden), kunnen dan beperkt blijven tot een minimum.

Vanzelfsprekend geven wij, evenals in voorgaande jaren, vanuit onze natuurlijke adviesrol aanbevelingen op welke wijze verbeteringen in
de interne beheersing mogelijk zijn. Dit ligt per proces vast in de detailbevindingen (paragraaf 3.3).

Daarbij is het wel van belang dat uw organisatie zelf de keuze maakt welke mix van interne beheersingsmaatregelen (en dus ook risico’s) u
acceptabel en optimaal vindt. Onze controle-aanpak en advisering zullen wij daarop afstemmen. In het vervolg geven wij ons totaalbeeld
van de significante processen en het overzicht van de detailbevindingen.

Samenvatting effectiviteit van de processen
In het volgende overzicht geven wij weer in hoeverre de processen voldoen aan de genoemde normen (zie ook hoofdstuk 4 t.a.v. ICT).

Op basis van onze uitgevoerde werkzaamheden komen wij op dit moment tot de conclusie dat de beheersorganisatie van de gemeente
(voor zover relevant voor de controle van de jaarrekening) in opzet voldoende scoort, rekening houdend met de uitkomsten van de
werkzaamheden van de VIC. Omdat de AO-IB niet altijd goed is opgezet of goed werkt, kunnen wij voor wat betreft de insteek van onze
controle nog niet altijd op de processen steunen.

Er zijn in onze aanpak daarom aanvullende gegevensgerichte werkzaamheden noodzakelijk zijn, zie voor de details van onze bevindingen
en aanbevelingen paragraaf 3.3.
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3.2 Effectiviteit processen (1/2)

DASHBOARD ONTWIKKELINGEN & 
AANDACHTSPUNTEN SIGNIFICANTE PROCESSEN INFORMATIEBEVEILIGING TRANSITIE BIJLAGEN

PROCES CTFS AO-IB 
toereikend VIC CONCLUSIE T.A.V. HET PROCES

Planning & control

Aan de totstandkoming van P&C producten liggen geen AO-IB beschrijving en/of werkinstructies ten grondslag. Wel wordt er
gebruik gemaakt van verschillende draaiboeken per P&C product. In de P&C cyclus is voldoende functiescheiding en
betrokkenheid van verschillende functionarissen, maar controlehandelingen worden beperkt vastgelegd (en zijn daarmee niet
altijd zichtbaar). Tevens sprake van betrokkenheid van Centraal Bedrijfsbureau voor vaststelling van de nauwkeurigheid van
de verwerking van begrotingswijzigingen. De VIC heeft op dit moment een beperkte rol in de P&C cyclus. De VIC kan een rol
krijgen bij beoordeling budgetgesprekken (follow-up) en toetsing van juiste raadsstukken (ook o.a. toetsing aan BBV).

Memoriaalboekingen

In het proces rond memoriaalboekingen is sprake van functiescheiding tussen het CBB (invoer) en het SCD (doorvoer). Het SCD
voert echter geen inhoudelijke controle uit op ingevoerde memoriaalboekingen. Het afgedwongen vierogen-principe is
daardoor ineffectief. Memoriaalboekingen maken onderdeel uit van de VIC, maar tot op heden zijn hier geen werkzaamheden
aan verricht door de VIC.

Grondexploitaties

Binnen het proces rond grondexploitaties is sprake van voldoende functiescheiding. Er vinden diverse interne
beheersingsmaatregelen plaats. Deze zijn niet formeel vastgelegd in een AO-IB beschrijving en/of werkinstructies. De
beheersmaatregelen worden tevens niet allemaal zichtbaar vastgelegd. Grondexploitaties maken onderdeel uit van de VIC,
maar enkel ten aanzien van mutaties (vermeerderingen, grondaankopen en grondverkopen). De rol van de VIC kan vergroot
worden door tevens werkzaamheden te verrichten ten aanzien van de waardering van de grondexploitaties.

Inkopen & Aanbesteden

Geen sprake van een geformaliseerde inkoopprocedure. Daarnaast geen verplichtingenadministratie en/of een
contractenregister. Controle op inkopen & aanbesteden is onderdeel van de VIC, maar wordt uitgevoerd als onderdeel van het
samenstelproces van de jaarrekening. Op het moment van schrijven van deze rapportage heeft deze controle daardoor nog
niet plaatsgevonden.

Factuurafhandeling

Binnen uw organisatie wordt ten aanzien van het proces van factuurafhandeling geen gebruik gemaakt van een AO-IB
beschrijving, voorzien van richtlijnen en instructies (voor vaststelling prestatielevering). Door het ontbreken van een
verplichtingenprocedure c.q. administratie (zie bovenstaand), ontstaat een risico inzake functievermenging tussen
bestellen/inkopen en autoriseren van facturen voor prestatielevering. Dit verhoogt het risico op (werknemers)fraude in het
proces. Wel is sprake van primaire functiescheiding, echter de daadwerkelijke diepgang van factuurcontrole in de lijn is door
het ontbreken van een instructie niet vastgelegd. De controle op prestatielevering is onderdeel van de VIC.

Personeelsproces

Er is voldoende functiescheiding in het personeelsproces aanwezig, echter is deze functiescheiding niet altijd inzichtelijk,
doordat er geen vastleggingen van gemaakt worden. Er is geen beschreven AO-IB, voorzien van richtlijnen en instructies
waarbij de in het proces onderkende interne beheersingsmaatregelen gedefinieerd zijn (personeelsfocusgroep). Ook vindt
geen VIC plaats op dit proces.

Subsidieverstrekkingen 
(& vaststellingen)

Binnen het proces is sprake van voldoende controletechnische functiescheiding. Het subsidieproces is tevens beschreven in
procesbeschrijvingen. Echter zijn IB-maatregelen onvoldoende zichtbaar vastgelegd en daardoor niet door ons te re-
performen. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de beperkte vastleggingsmogelijkheden in de klant-zaak administratie
die wordt gebruikt ten behoeve van het subsidieproces. De VIC voert achteraf een controle op de nauwkeurigheid &
rechtmatigheid uit.

proces is ontoereikend proces is adequaat/beheersmaatregelen bestaanproces is toereikend, maar één of meerdere beheersmaatregelen bestaan in de praktijk niet
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3.2 Effectiviteit processen (2/2)
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PROCES CTFS AO-IB 
toereikend VIC CONCLUSIE T.A.V. HET PROCES

Parkeeropbrengsten

Ten aanzien van het proces rond parkeeropbrengsten zijn in het verleden enkele AO-IB beschrijvingen opgesteld. Deze zijn
echter inmiddels gedateerd en wordt niet (meer) periodiek geactualiseerd. Deze beschrijvingen worden daardoor ook niet
meer gebruikt in het proces. IB-maatregelen zijn niet beschreven en worden daarmee ook niet zichtbaar nageleefd.
Voorgaand jaar is door de VIC getracht om parkeeropbrengsten in de controles te betrekken, dit bleek echter een moeilijk
punt. Tot op heden zijn voor dit jaar geen VIC werkzaamheden verricht t.a.v. het proces rond parkeeropbrengsten.

Verhuur van vastgoed

Binnen het proces rond verhuuropbrengsten bestaat controletechnische functiescheiding tussen tariefbepaling, sluiten van
verhuurovereenkomsten en fysieke toegangsbeveiliging. Het proces is echter niet geformaliseerd in een AO-IB beschrijving
en/of werkinstructies en controlehandelingen in de lijn vinden beperkt (zichtbaar) plaats. De AO-IB achten wij daarmee
ontoereikend. Verhuuropbrengsten maken onderdeel uit van de VIC, op basis van de transacties uit het grootboek. De rol van
de VIC kan worden vergroot door specifieke controles uit te voeren op beëindigde verhuurcontracten (leegstandsprocedure)
en nieuw aangegane contracten.

Belastingen & heffingen

Het opleggen, innen en afdragen van lokale heffingen is uitbesteed aan GBD. Uw organisatie doet alleen de afstemming met
de GBD n.a.v. ontvangen (bestuurlijke) rapportages. Aandachtspunt voor onze controle is de precariobelasting (op
ondergrondse leidingen). VIC werkzaamheden ten aanzien van de precariobelasting 2021 is momenteel onderhanden.

Beheersing verbonden 
partijen

Het proces rond beheersing verbonden partijen bestaat feitelijk uit twee onderdelen: inhoudelijke beoordeling / zienswijze
op basis van (tussentijdse) rapportages en prestatielevering / nauwkeurigheid van de inkomensoverdrachten. Het tweede
onderdeel, prestatielevering / nauwkeurigheid, loopt via het reguliere proces voor factuurafhandeling. Zie aldaar voor
bevindingen & conclusies. Voor het eerste onderdeel heeft maakt uw organisatie geen gebruik van een geformaliseerde AO-IB
beschrijving. Voor de beoordeling van verbonden partijen wordt wel gebruik gemaakt van verschillende checklisten. De
zichtbaarheid van controlehandelingen is hierbij een aandachtspunt. De VIC voert geen specifieke werkzaamheden uit ten
aanzien van de zienswijze / inhoudelijke beoordeling van verbonden partijen.

Omgevingsvergunningen

Het verleningsproces voor omgevingsvergunningen wordt uitgevoerd in Squit XO en wordt uitgevoerd door de Omgevingsdienst
Zuid-Holland-Zuid. Wij hebben van de Omgevingsdienst een werk/procesafspraak uit 2015 ontvangen. Naast deze
werk/procesafspraak zijn er geen andere AO-beschrijvingen bij de gemeente Dordrecht aanwezig met name gericht op wie
doet welke werkzaamheden bij de gemeente Dordrecht zelf. IB-maatregelen zijn niet beschreven. In het proces van
verstrekken en controleren van de verstrekte omgevingsvergunning en legesbrief is voldoende controletechnische
functiescheiding aanwezig. Er heeft nog geen VIC plaatsgevonden op de omgevingsvergunningen over 2021. Dit zal op basis
van de werkelijke opbrengsten nog plaats dienen te vinden begin 2022 voor het boekjaar 2021. Wij zullen hierover in overleg
treden met het VIC-team.

proces is ontoereikend proces is adequaat/beheersmaatregelen bestaanproces is toereikend, maar één of meerdere beheersmaatregelen bestaan in de praktijk niet
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Planning en Control 
cyclus

Uw organisatie heeft aan de hand van een 
gesprek duidelijk uiteengezet welke 
werkzaamheden en acties worden verricht 
om tot een goede begroting en juiste 
begrotingswijzigingen te komen. Er is 
sprake van voldoende functiescheiding en 
controlemomenten (collegiale toetsing) 
alleen worden deze momenten in het 
proces niet formeel vastgelegd. 

Er vinden geen formele maandelijkse 
budgetgesprekken plaats die worden 
vastgelegd in een besprekingsverslag met 
actiepuntenlijst.

Weinig impact op onze controle. Interne 
beheersingsmaatregelen zijn niet vastgelegd in dit 
proces. Budgetgesprekken vinden niet plaats maar 
zijn inzake de follow up niet door ons te 
controleren. Dit betekent dat wij de begroting niet 
als leidraad kunnen gebruiken voor eventuele 
cijferanalyses (uitgaven t.o.v. de begroting en 
afwijkingen beoordelen). Dit kan niet omdat wij de 
betrouwbare totstandkoming van de begroting niet 
hebben kunnen vaststellen. Wij zullen derhalve 
gegevensgericht meer werkzaamheden uitvoeren 
(conform voorgaande jaren). 

Vastleggen van de huidige procedure in AO-IB beschrijving 
waarbij:
• IB maatregelen beschreven worden (wie controleert 

wat etc.);
• Budgetgesprekken als IB maatregel gedefinieerd 

worden en worden vastgelegd waarbij follow up te 
volgen is;

• Betrokkenheid van de VIC in dit proces (a.d.h.v. 
opgesteld VIC-plan).

Nee

Memoriaalboekingen Memoriaalboekingen worden door de 
gemeente aangewezen medewerkers van 
het Centraal Bedrijfsbureau (CBB) 
opgesteld en doorgezet naar het SCD. Zij 
verwerken de memoriaalboekingen. Er 
vindt geen controle plaats op de 
werkzaamheden van de medewerkers van 
de financiële administratie en de 
uiteindelijke verwerkte memoriaalboeking. 
Daarnaast is dit proces niet beschreven in 
een formele AO-IB beschrijving waarbij 
uiteengezet is welke controles dienen 
uitgevoerd te worden door wie, op welke 
wijze, wanneer en hoe deze vastgelegd 
moeten worden. 

Door de huidige inrichting van het 
memoriaalproces achten wij de functiescheiding 
ineffectief. Tevens zijn slechts zeer beperkt 
formele controlehandelingen in het proces 
geïmplementeerd.

Op basis van onze controlestandaarden is reeds een 
significant risico onderkend op een zogenaamd 
risico voor management override. Dit risico wordt 
niet verlaagd door interne beheersingsmaatregelen 
die binnen uw organisatie aanwezig zijn in dit 
proces.

Wij adviseren op korte termijn de AO-IB voor dit proces op 
te zetten en de functiescheiding en controlehandelingen te 
formaliseren (zoals controleren door tweede persoon van 
de memoriaalboeking). 

Betrokkenheid van de VIC in dit proces vindt sinds dit jaar 
plaats, onze bevindingen & aanbevelingen hierbij zullen 
wij nog separaat met de VIC afstemmen.

Nee

Grondexploitaties Voldoende functiescheiding aanwezig. 
Beheersing van alle grondexploitaties is 
aanwezig maar wordt niet formeel 
vastgelegd waardoor wij gebruik kunnen 
maken van de interne 
beheersingsmaatregelen. Tevens vindt er 
(nog) geen verbijzonderde interne controle 
plaats op dit proces. Wij vragen aandacht 
voor minimale uitvoering van VIC-
werkzaamheden op de mutaties in de grex-
en.

Op dit moment zullen wij zelf meer 
gegevensgerichte werkzaamheden moeten 
uitvoeren omdat controlewerkzaamheden niet 
worden vastgelegd en verbijzonderde interne 
controle nagenoeg niet plaatsvindt. 

Dit proces wordt door ons al als een significant 
proces beschouwd met significante risico’s voor de 
waardering. Wij vragen aandacht voor een 
voldoende uitvoering van de VIC op mutaties in 
deze grondexploitaties. 

Vastleggen van de huidige procedure in AO-IB beschrijving 
waarbij:
• IB maatregelen beschreven worden (wie controleert 

wat etc.);
• voortgangsgesprekken als IB maatregel gedefinieerd 

worden en worden vastgelegd waarbij follow up te 
volgen is.

• Uitvoeren van second openion en vastlegging van de 
beoordeling van deze door de gemeente. 

• Aanvullend de waardering van de grondexploitaties 
betrekken in de VIC.

Nee
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Inkopen goederen en 
diensten

Een formele AO-IB beschrijving (voorzien van 
risicoanalyse) is nog niet aanwezig. 

De gemeente beschikt niet over een 
verplichtingenadministratie. Een volledig up-to-
date contractenregister is ook niet aanwezig. 

De controle op inkopen en aanbestedingen is 
onderdeel van de VIC. Bij het schrijven van deze 
rapportage was deze controle nog niet gestart en 
uitgevoerd. Derhalve nog geen conclusie kunnen 
formuleren omtrent de kwaliteit van deze 
verbijzonderde interne controle. 

Voor 2021 zal met name gegevensgericht 
gecontroleerd worden waarbij het opstellen van 
een spendanalyse op de uitgaven per crediteur zal 
moeten worden uitgevoerd waarbij de uitgaven per 
leverancier over de afgelopen vier jaar in kaart 
worden gebracht. Alle uitgaven per crediteur 
groter dan € 200.000 moeten worden geanalyseerd 
of contract is aanbesteed of aanbesteed had 
moeten worden. Tevens zal er een steekproef 
uitgevoerd moeten worden op de facturen die 
behoren tot de crediteuren < € 200.000 waarbij 
vastgesteld dient te worden of deze kosten terecht 
niet Europees aanbesteed zijn. 

Wij zullen het (aangepaste) werkprogramma voor 
het uitvoeren van de spendanalyse binnenkort met 
de auditor rechtmatigheid van uw organisatie 
bespreken. 

Vastleggen van de huidige procedure in AO-IB 
beschrijving waarbij:
• IB maatregelen beschreven worden (wie 

controleert wat etc.);
• risico’s worden gedefinieerd. 
• Integratie van de verplichtingenadministratie 

en het contractenregistratie.

Naast de reguliere AO-IB beschrijving vragen wij 
aandacht voor de totstandkoming van een volledig 
contractenregister waarbij gewaarborgd dient te 
worden dat:
• deze volledig is (vanuit de huidige organisatie)
• Volledig blijft (procedures opstellen).

Nee

Factuurafwikkeling De huidige grootboekadministratie in K2F dwingt 
functiescheiding af, echter de inkoper en de 
prestatie-akkoordverklaarder kan dezelfde persoon 
betreffen. Hierdoor loopt de gemeente een 
verhoogd risico op fraude (bestelling en 
accordering van goederen t.l.v. de rekening van de 
gemeente zonder dat deze goederen bestemd zijn 
voor de gemeente).

Prestatieleveringen worden niet vastgelegd (bewijs 
van prestatielevering). De VIC controleert achteraf 
of prestatie terecht is vastgesteld. Achterliggende 
informatie wordt opgevraagd bij prestatie-
verklaarder. 

De inkoopcontrole is onderdeel van de VIC. Het 
eerste deel van deze controle is al uitgevoerd. 

Uit de door ons gevoerde gesprekken blijkt dat het 
niet altijd duidelijk is wie waar verantwoordelijk 
voor is bij het vaststellen van de prestatielevering.

De verbijzonderde interne controle voert 
steekproeven uit om vast te stellen dat de 
prestatielevering heeft plaatsgevonden. Tot op 
heden nog geen tekortkomingen geconstateerd 
door de VIC t.a.v. het aspect prestatielevering. 

Wij vragen nog wel aandacht voor het prijsaspect: 
de in rekening gebrachte prijs dient aangesloten te 
worden met het achterliggende contract/offerte 
etc. Ook als er indexatie heeft plaatsgevonden op 
de prijs dient dit vastgelegd te worden hoe de prijs 
tot stand is gekomen. 

Vastleggen van de huidige procedure in AO-IB 
beschrijving waarbij:
• IB maatregelen beschreven worden (wie 

controleert wat etc.);
• risico’s worden gedefinieerd. 
• Iedere deelproces binnen dit proces op een 

andere wijze gecontroleerd kan worden. 

In het najaar van 
2021 zijn wij een 
data-analyse 
pilot met uw 
organisatie 
opgestart. 
Hiermee kunnen 
(op termijn) alle 
facturen 
integraal worden 
beoordeeld en 
risicogericht 
worden 
onderzocht. 
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Personeel Binnen het proces van personeel is voldoende 
controletechnische functiescheiding aanwezig.
Mutaties worden aangeleverd door afdelingshoofd aan 
SCD. Mutaties worden daar verwerkt. Controle van 
mutaties vindt plaats bij SCD (ook door BDO). 

Uw organisatie voert zelf ook nog enkele interne 
controles/ interne beheersingsmaatregelen uit om 
salarislasten te beheersen en onbekende afwijkingen 
te beheersen.

Bovengenoemde interne beheersingsmaatregelen 
liggen niet vast (a.d.h.v. de zogenaamde wie, doet 
wat, waarmee, wanneer en hoe wordt dit vastgelegd 
vragen). 

Impact op onze controle is gering omdat 
diverse controles plaatsvinden bij SCD. Ook 
voor rechtmatigheid. Enige risico dat de 
gemeente Dordrecht loopt is dat mutaties niet 
volledig zijn doorgevoerd waardoor te veel 
salaris wordt uitbetaald. Dit risico probeert de 
gemeente te mitigeren door het uitvoeren van 
controles. Deze liggen niet vast. 

Door het ontbreken van een goede AO-IB 
beschrijving kunnen wij (nog) geen gebruik 
maken van de IB maatregelen en moeten wij 
dit proces gegevensgericht controleren. 

Vastleggen van de huidige procedure in AO-IB 
beschrijving waarbij:
• IB maatregelen beschreven worden (wie 

controleert wat etc.);
• risico’s worden gedefinieerd. 
• Interne controle wordt betrokken.

In de uitvoering van de VIC de volledigheid van 
verwerking van mutaties betrekken. 

Nee

Subsidie-
verstrekkingen

Er is voldoende functiescheiding aanwezig in het 
proces. Procesbeschrijvingen zijn tevens aanwezig. 
Vastleggingen vinden plaats in KZA (checklisten etc.). 
Aandachtspunt blijft het goed beschrijven van de 
interne beheersingsmaatregelen (wie, doet wat, 
waarmee, waarom etc.).  

Er vindt voldoende gegevensgerichte controle plaats 
op de subsidies door uw VIC-medewerker. Aantallen 
worden met BDO afgestemd. Uitwerking is 
voornamelijk gegevensgericht. 

Uit gesprekken met uw medewerkers die 
verantwoordelijk zijn voor het subsidieproces blijkt 
dat KZA niet altijd als gebruiksvriendelijk wordt 
beschouwd. De behoefte bestaat aan een andere 
registratie-applicatie voor subsidies. Mogelijk 
beïnvloedt dit ook de wijze waarop nu vastleggingen 
in de lijn worden gemaakt.

Op dit moment zal de controle nog volledig 
gegevensgericht plaatsvinden waarbij er 
diverse subsidieverleningen en – vaststellingen 
worden gecontroleerd. Deze controle zal 
uitgevoerd worden door Auditor 
rechtmatigheid bij uitvoering van de 
verbijzonderde interne controle. 

Vastleggen van de huidige procedure in AO-IB 
beschrijving waarbij:
• IB maatregelen beschreven worden (wie 

controleert wat etc.);
• risico’s worden gedefinieerd. 
• Interne controle wordt betrokken.
• VIC op IB maatrelen mogelijk is.

Tevens vragen wij aandacht voor:
• Mogelijkheid van langdurige betrokkenheid 

van medewerkers bij subsidierelaties (geen 
beleid aanwezig);

• Nevenfuncties niet bekend (geen beleid van 
ingezien).

Nee
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Parkeren Het proces is deels beschreven. In deze 
procesbeschrijvingen zijn echter de interne 
beheersingsmaatregelen niet beschreven.

Op basis van een gesprek dat wij met uw medewerkers 
hebben gevoerd blijkt dat:
• Veel taken van de gemeenten zijn uitbesteed bij 

derden, waarvoor met deze derden afspraken zijn 
gemaakt ter waarborging van volledigheid, 
nauwkeurigheid en rechtmatigheid;

• Ten aanzien van processen waarbij uw organisatie wel 
betrokken is, zoals verstrekken van uitrijkaarten en 
versturen van data van opgelegde naheffingsaanslagen, 
er geen inzicht is in hoeverre de gemeente hierbij een 
verhoogd (fraude)risico loopt;

• Er geen controle plaatsvindt op volledige 
opbrengstverantwoording van alle betaalpalen 
straatparkeren (genereren alle palen opbrengsten);

• Verbijzonderde interne controle geen rol heeft in dit 
proces. 

Op basis van het gesprek dat wij hebben gevoerd, 
moeten wij concluderen dat veel taken van de 
gemeente zijn uitbesteed bij derden (zoals ophalen 
contante betalingen, plaatsen van betaalpalen, 
betaalmogelijkheden garage, mobiel betalen etc.). 

Op basis van de interim-controle moeten wij 
vaststellen dat wij een basis zien om de 
volledigheid van de opbrengsten te kunnen 
vaststellen. Onze controle-aanpak zal echter 
primair gegevensgericht zijn, omdat de 
aanknopingspunten in het proces beperkt zijn. 

Vastleggen van de huidige procedure in AO-IB 
beschrijving waarbij:
• IB-maatregelen beschreven worden (wie 

controleert wat etc.);
• risico’s worden gedefinieerd. 
• Verbijzonderde interne controle wordt 

betrokken.

Uitvoeren van verbijzonderde interne controle voor 
aanvang van de jaarrekeningcontrole waarbij:
• Nauwkeurigheid van de tarieven vastgesteld 

wordt;
• Volledigheid van betaalpalen op straat 

(genereren van opbrengsten);
• Beoordelen van gegevens ontvangen van derden 

(is dit voldoende om te waarborgen dat 
opbrengsten volledig zijn);

• Beoordelen van mogelijke (fraude)risico’s en 
het vaststellen dat zich deze niet hebben 
voorgedaan.

Nee

Verhuur van 
vastgoed

Het verhuur van vastgoed is te splitsen in:
• Verhuur sportaccommodaties en 
• Overige verhuur van vastgoed.

Verhuur van sportaccommodaties is geen materiële 
stroom. Dit proces is tevens minimaal beschreven. Interne 
beheersingsmaatregelen zijn hierin niet onderkend. 

Voor verhuur van vastgoed is een standenregister 
beschikbaar. Er is geen AO-beschrijving aanwezig met de 
risico’s en de onderkende interne beheersingsmaatregelen 
die dit risico mitigeren, waardoor de twee belangrijkste 
risico’s: juistheid van vastgestelde verhuurtarief en 
volledigheid van de verhuur-opbrengsten niet afgedekt 
lijkt. 

Er vinden diverse controles plaats, maar het is thans 
onduidelijk of deze op basis van de huidige situatie ook de 
risico’s afdekken:
- Onjuiste / onrechtmatige verhuurprijs
- Panden wel verhuurd, maar niet in rekening gebracht. 

Vooralsnog zal de controle volledig gegevensgericht 
plaatsvinden net als voorgaande jaren waarbij nog 
veel input nodig is van de afdeling en er een goede 
VIC uitgevoerd zal moeten worden waarbij 
vaststelling van de volledigheid van de 
verhuuropbrengsten nog plaats dient te vinden.

Tevens zal er op basis van het activabezit, en de 
belastingaanslagen / BAG registratie vastgesteld 
moeten worden dat al het vastgoed bezit van de 
gemeente Dordrecht bekend is en welk vastgoed 
voor verhuur in aanmerking komt en tot 
verhuuropbrengsten heeft geleid. Voor de panden 
die niet hebben geleid tot verhuuropbrengsten 
moet vastgesteld worden dat dit terecht is. 

De gemeente heeft een vastgoedbeheerapplicatie 
aangeschaft waarbij op dit moment wordt gewerkt 
aan de inrichting en implementatie van deze 
applicatie. Het uitvoeren van bovenstaande 
stappen is hierbij van belang om vanuit de 
aanvangsfase de applicatie volledig te vullen en te 
kunnen beheren.

Vastleggen van de huidige procedure in AO-IB 
beschrijving waarbij:
• IB maatregelen beschreven worden (wie 

controleert wat etc.);
• risico’s worden gedefinieerd. 
• Verbijzonderde interne controle wordt 

betrokken.

Wij adviseren op korte termijn een VIC uit te 
voeren waarbij:
• Vaststellen van volledigheid van de 

opbrengstverantwoording.

Nee
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Gemeentelijke 
belastingen en 
heffingen

Het heffen, innen en afdragen van gemeentelijke 
belastingen is uitbesteed aan GBD (in mandaat). 
Uw organisatie blijft zelf wel verantwoordelijk 
voor de nauwkeurigheid en volledigheid van de 
opbrengsten. 

Daarnaast wordt de GBD als verbonden partij ook 
door de gemeente betrokken in het proces van 
beheersing van verbonden partijen. Dit proces is 
nog niet vastgelegd (zie verbonden partijen). 

Punt van aandacht is verwerking van de 
precariobelasting (op ondergrondse leidingen). 
Ten tijde van de controle hebben wij nog geen 
inzicht gekregen in het heffen, innnen en 
ontvangen van deze middelen. GBD legt de 
aanslag op en int deze ook. Vóór het opleggen 
van de aanslagen wordt de betreffende grondslag 
opgevraagd bij de belastingplichtigen. Gemeente 
bepaalt derhalve of deze juist is.

Voorgaande jaren bleken geen bevindingen 
waardoor wij ervan uitgaan dat dit jaar ook geen 
bevindingen bekend zullen worden. Primaire 
controle-aanpak t.a.v. precariobelasting zal 
gegevensgericht zijn.

Vastleggen van de huidige procedure in AO-IB 
beschrijving waarbij:
• IB maatregelen beschreven worden (wie controleert 

wat etc.);
• risico’s worden gedefinieerd;
• Verbijzonderde Interne controle wordt betrokken.

Nee

Verbonden partijen Er is geen procesbeschrijving voor verbonden 
partijen. Interne beheersingsmaatregelen zijn 
niet bekend en/of beschreven. Er zijn geen 
standaard formats voor beoordeling van 
(tussentijdse) informatie. Hoe vastgesteld wordt 
dat beleidsdoelstellingen worden behaald is 
thans onbekend. 

U voert wel een actief monitoringbeleid ten 
aanzien van de verbonden partijen. De 
vastgestelde begroting is het financieel kader 
voor de gemeente. Daarnaast worden de 
belangrijkste risico’s vastgelegd in Naris waarbij 
actief gemonitord wordt op de 10 belangrijkste 
risico’s voor de gemeente Dordrecht.

Ontbreken van deze AO-IB levert op dat wij meer 
gegevensgerichte werkzaamheden moeten 
uitvoeren voor zowel de balanscontrole (klopt de 
nog te betalen of te ontvangen post) als de 
controle van de staat van baten en lasten (zijn 
alle bijdragen juiste en volledig verwerkt). De 
verbijzonderde interne controle zal ter 
voorbereiding van de jaarrekeningcontrole deze 
informatie moeten verzamelen en vaststellen dat 
deze juist is verwerkt. 

De gemeente voert een actief monitoringbeleid 
op de verbonden partijen. Wij adviseren deze 
acties te betrekken in de opzet en uitvoering van 
de VIC-werkzaamheden in 2021.

Vastleggen van de huidige procedure in AO-IB 
beschrijving waarbij:
• IB maatregelen beschreven worden (wie controleert 

wat etc.);
• risico’s worden gedefinieerd. 
• Uitvoering van de verbijzonderde interne controle.

Verbijzonderde interne controle moet vaststellen dat:
• Alle verbonden partijen juist en volledig zijn 

verwerkt in de jaarrekening
• Er geen transacties met verbonden partijen hebben 

plaatsgevonden die niet behoren tot de dagelijkse 
uitvoering en het beleid van de gemeente.

• Betrekken van het risicobeleid.

Nee

Omgevings-
vergunningen

Er is geen procesbeschrijving voor het proces 
omgevingsvergunningen voor het gehele proces 
aanwezig (wel een werkinstructie van de 
Omgevingsdienst ZHZ). Het proces is 
voornamelijk uitbesteed aan de Omgevingsdienst 
en de SCD. Gemeente Dordrecht verricht zelf nog 
wat aansluitingen (Squit en grootboek). 

Het bedrag van de ontvangen 
omgevingsvergunningen is jaarlijks rond onze 
materialiteit waardoor dit proces soms wel en 
soms niet in scope is. Voor dit jaar is dit proces 
waarschijnlijk wel in scope. Wij zullen met uw 
VIC-medewerkers daarom aanvullende afspraken 
maken over de controle. 

Vastleggen van de huidige procedure in AO-IB 
beschrijving waarbij:
• IB maatregelen beschreven worden (wie controleert 

wat etc.);
• risico’s worden gedefinieerd;
• Verbijzonderde Interne controle wordt betrokken.

Nee
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3.4 Overzicht van risico en impact van de bevindingen

DASHBOARD ONTWIKKELINGEN & 
AANDACHTSPUNTEN SIGNIFICANTE PROCESSEN INFORMATIEBEVEILIGING TRANSITIE BIJLAGEN

Hierboven is een grafische weergave opgenomen van onze visie op de mate van 
risico en impact van de geconstateerde bevindingen in relatie tot de maatregelen 
van interne beheersing in de relevante processen. 

Voor de bevindingen die belangrijk zijn én een hoge impact hebben adviseren 
wij u deze zo spoedig mogelijk te adresseren.
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KORTE OMSCHRIJVING DETAILBEVINDINGEN

1 P&C Cyclus: ontbreken formele controlehandelingen & autorisaties.

2 Memoriaalboekingen: ineffectieve functiescheiding & controlehandelingen.

3 Grondexploitaties: niet geformaliseerd proces, betrokkenheid VIC enkel op mutaties.

4 Inkopen & aanbesteden: ontbreken contractenregister, periodieke monitoring.

5 Factuurafwikkeling: frauderisico door functievermenging, ontbreken prestatieverklaring.

6 Personeel: niet geformaliseerd proces, beperkte zichtbaarheid controlehandelingen.

7 Subsidieverstrekkingen: beperkte vastleggingen, inefficiënt zaaksysteem.

8 Parkeren: ontbreken volledigheidscontroles, beperkte toetsing derde partijen.

9 Verhuuropbrengsten: geen zichtbare controle op nauwkeurigheid tarieven, leegstand & 
volledigheid opbrengsten.

10 Gemeentelijke belastingen & heffingen: Precariobelastingen niet uitbesteed aan GBD.

11 Verbonden partijen: monitoring verbonden partijen beperkt inzichtelijk.

12 Omgevingsvergunningen: VIC nog uit te voeren, proces nog te formaliseren

5
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4.1 IT-beheersing

4.2 IT-benchmark

4.3  Actuele IT-ontwikkelingen en onze natuurlijke adviesrol

4. Informatiebeveiliging



4.1 IT-beheersing

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

IT audit vindt volledig 
plaats bij 
Servicecentrum
Drechtsteden

IT-beheersing is in de 
basis op orde

Wel ruimte voor 
verbetering

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 relevante applicaties binnen uw organisatie worden beheerd en onderhouden door Servicecentrum Drechtsteden (SCD). De IT audit
wordt door een centraal controleteam uitgevoerd, bij het SCD. Allereerst worden de bevindingen aan het management van de GR
Drechtsteden gerapporteerd, waarna deze bestuurlijk worden behandeld alvorens deze aan u als ‘klantorganisatie’ kenbaar worden
gemaakt. Na bekendmaking van de bevindingen zullen wij met uw medewerkers de impact van deze IT bevindingen voor onze controle van
de jaarrekening 2021 bespreken. Dit kan betekenen dat extra gegevensgerichte werkzaamheden uitgevoerd zullen moeten worden.

De managementletter van GR Drechtsteden is aan het management van de GR Drechtsteden uitgebracht. Belangrijkste conclusie voor de
jaarrekeningcontrole van gemeente Dordrecht is: de IT-beheersing is in de basis op orde.

Wij zien ruimte voor verbetering met betrekking tot:
 Procedure autorisatiebeheer en periodieke review;
 Identificatie van gebruikers;
 Procedure wijzigingsbeheer;
 Administrators en superusers;
 Back-up oplossingen en periodiek restoretest.

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 2021 aanvullende (gegevensgerichte) werkzaamheden noodzakelijk om
aan te tonen dat zich geen risico’s of fouten hebben voorgedaan. Vooralsnog lijkt hier geen sprake van.

Wij vervolgen het hoofdstuk van IT beheersing met de benchmark waarin wij onze kennis en inzichten die wij hebben opgedaan bij de
uitvoering van IT audits bij andere klanten binnen de lokale overheidssector afzetten tegen onze bevindingen binnen uw organisatie
(feitelijk de inrichting opgezet door GR Drechtsteden voor u).
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4.2 IT Benchmark | Benchmark Overheid

Wij hebben een 
benchmark ontwikkeld 
welke uw scores afzet 
tegen het gemiddelde 
van onze klanten 
binnen de 
Overheidssector. Een 
impressie van deze 
benchmark is hier 
weergegeven. 

Graag presenteren wij 
u de aanvullende 
inzichten en gaan wij 
met u in gesprek over 
het vervolg.
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Op basis van onze kennis en inzichten die wij hebben opgedaan 
bij de uitvoering van IT audits, hebben wij een benchmark 
ontwikkeld. Deze benchmark geeft inzicht in de audit resultaten 
van uw organisatie (afgezet tegen een gemiddelde van circa 50 
BDO-overheidsklanten). 

Bovendien laat deze benchmark zien hoe uw organisatie zich 
heeft ontwikkeld op het gebied van IT-beheersing over de periode 
vanaf 2018 tot en met 2021. Hierin is een score van 1 tot en met 
5 per ITGC-norm weergegeven, waarbij BDO een score van 
minimaal 4 toereikend acht. 

Deze pagina geeft een korte impressie van onze interactieve 
benchmark. Graag presenteren wij u de aanvullende inzichten en 
gaan met u in gesprek over het vervolg. 



4.3 Actuele IT-ontwikkelingen en onze natuurlijke adviesrol 

Informatiebeveiliging 
bij de gemeente 
Dordrecht

Aandachtspunten bij 
implementeren 
Baseline 
Informatiebeveiliging

Ontwikkelingen rondom Informatiebeveiliging
Vanuit onze natuurlijke adviesrol willen wij u attenderen op een aantal ontwikkelingen op het gebied van IT. Deze ontwikkelingen zijn niet
altijd direct gerelateerd aan onze controle van de jaarrekening, maar wel van belang voor uw bedrijfsvoering. In deze informatie gedreven
samenleving verwerken organisaties (steeds meer) grote hoeveelheden informatie, veelal digitaal maar ook nog analoog. Hoewel organisaties
in veel gevallen afhankelijk zijn van deze informatie en deze veel voordelen biedt, kan het voor uw organisatie of voor anderen ook de
nodige risico’s opleveren. Deze risico’s kunnen leiden tot vervelende en impactvolle incidenten; door digitalisering worden de gevolgen van
incidenten ook steeds omvangrijker, met mogelijk een serieuze impact op de organisatiedoelen. Zicht en grip op de risico’s rondom
informatie vereisen zicht en grip op de informatie zelf en de toegang daartoe.

In de (lokale) overheidsbranche valt de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (hierna: BIO) en IT-beheersing in het kader van de
jaarrekeningcontrole niet meer los van elkaar te zien. Onze verwachting is dat er in de toekomst een geïntegreerde ‘Single Information
Single Audit’-aanpak voor dergelijke audits zal komen. Zodat verplichte audits zoals ENSIA (DigiD en Suwinet) en WPG geïntegreerd kunnen
worden. De basis voor een geïntegreerde aanpak is een Information Security Management Systeem (ISMS). Waarmee u in kaart kunt brengen
welke audits gekoppeld zijn aan welke BIO-normen. Zoals bijvoorbeeld de IT General Controls uit deze IT audit.

Wij willen u attenderen op een aantal belangrijke stappen bij het implementeren van een BIO-baseline:
 Het uitvoeren van een nulmeting (gap-analyse) waarin zowel de implementatie van de huidige baseline als de te ondernemen stappen

voor de BIO in kaart worden gebracht;
 Het trainen van het lijnmanagement door middel van bijvoorbeeld workshops, om een risico gestuurde aanpak (omtrent

informatiebeveiliging) te integreren in de bedrijfsvoering en bewustwording omtrent verantwoordelijkheden van informatiebeveiliging te
creëren;

 Het uitvoeren van een security scan voor het bepalen van de vereiste maatregelen per proces;
 Het implementeren van de beheersingsmaatregelen die op basis van deze security scan zijn bepaald;
 Het uitvoeren van een BIO-audit om te bepalen in hoeverre uw organisatie voldoet aan de BIO vereisten.

Graag denken wij tijdig met u mee over de gevolgen van de BIO voor de interne beheersing van de processen.

DASHBOARD ONTWIKKELINGEN & 
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4.3 Actuele IT-ontwikkelingen en onze natuurlijke adviesrol 

Informatiebeveiliging 
bij de gemeente 
Dordrecht

Aandachtspunten bij 
implementeren 
Baseline 
Informatiebeveiliging

Cybersecurity en netwerk inbraak
Cybersecurity is anno 2021 een hottopic. Waar het Helmondse bedrijf Senzer nog ontsnapte aan afpersing door Russische criminelen,
betalen andere ondernemingen soms miljoenen aan losgeld. Gesteld kan worden dat het niet de vraag is of uw organisatie ooit te maken
krijgt met cybersecurity of netwerk inbraak, maar wanneer. Om die reden is het goed om uw organisatie niet enkel in te richten op het
voorkomen van dergelijke criminaliteit, maar ook voor te bereiden indien dit zich voordoet. Uit ervaring is gebleken dat een aantal zaken
belangrijk zijn om vooraf te organiseren. Ook dienen specifieke IT maatregelen geïmplementeerd te worden.

Vooraf te organiseren:
Wij raden aan om hierin kennis te nemen van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (hoofdstuk 17). Hieronder geven wij een aantal
tips welke mogelijk ook voor gemeente Dordrecht van belang zijn:

• Identificeren van de belangrijkste informatie assets (zogenoemde kroonjuwelen) binnen uw organisatie
• De inrichting van de crisisorganisatie;
• Het opstellen van een up-to-date business continuïteitsplan;
• Het opstellen van een disaster recovery plan met draaiboek waarin de verschillende fasen van herstel zijn opgenomen (eerste uren,

dagen, weken en nazorg). Hierbij zijn belangrijke aandachtspunten onder andere:
• Prioriteiten bepalen ten aanzien van de continuïteit van de bedrijfsvoering;
• Het maken van een melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens ingeval van persoonsgegevens;
• Een communicatieplan (stakeholders);
• Externe ondersteuning (specialist);
• Het doen van aangifte.

Minimaal te treffen IT maatregelen op basis van ervaringen Senzer:
De Senzer casus heeft ons geleerd om minimaal de volgende maatregelen (o.a. uit de BIO) te treffen:
• Het bewaren van offline back-ups naast netwerk back-ups (hoofdstuk 12.3);
• Het regelmatig testen van deze offline back-ups (hoofdstuk 12.3);
• Het invoeren van netwerk segmentatie (hoofdstuk 13.1);
• Het toepassen van multi-factor authenticatie (hoofdstuk 9.4);
• Permanente monitoring op systeemlogging en dataverkeer (hoofdstuk 12.4);
• Het overzetten van websites naar een beveiligde verbinding. Adequate configuraties van bijvoorbeeld beveiligingscertificaten, https://,

DNSSEC en TLS-configuraties (hoofdstuk 13.2);
• Zorgdragen dat wachtwoorden en toegangsrechten op een juiste wijze worden beheerd (hoofdstuk 9);
• Software tijdig updaten (hoofdstuk 12.1).

Uiteraard merken wij hierbij op dat de keuze voor maatregelen te allen tijde een afweging blijft tussen veiligheid, betaalbaarheid en
werkbaarheid binnen de organisatie. De set aan maatregelen zal hiermee tussen organisaties verschillen, afgestemd op de specifieke
behoeften.

DASHBOARD ONTWIKKELINGEN SIGNIFICANTE PROCESSEN INFORMATIEBEVEILIGING
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5. Transitie GR Drechtsteden / 
Gemeente Dordrecht



5.1 Transitie: wat kunt u verwachten van BDO

Transitie is per 1 
januari 2022 een feit

Veel taken 
overgenomen van GR 
Drechtsteden 

GR Sociaal opgericht

Werkinhoudelijk weinig 
wijzigingen per 
1 januari 2022

Duidelijke 
projectorganisatie

Aanvullende 
adviesopdracht

Transitie GR Drechtsteden naar gemeente Dordrecht
Vanaf 1 januari 2022 zal de transitie van de GR Drechtsteden naar de gemeente Dordrecht een feit zijn. Alle gemeenteraden van de
deelnemende gemeenten hebben hun akkoord gegeven en vanaf deze datum zal de gemeente Dordrecht diverse taken van de GR
Drechteden overnemen. Belangrijkste overgenomen onderdelen zijn hierbij de medewerkers en taken van Bureau Drechtsteden,
Servicecentrum Drechtsteden (SCD), Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden (GBD), Ingenieursbureau Drechtsteden (IBD) en
Onderzoekscentrum Drechtsteden (OCD). De Sociale Dienst Drechtsteden zal als nieuwe zelfstandige gemeenschappelijke regeling vanaf
1 januari 2022 verder gaan onder de naam Gemeenschappelijke Regeling Sociaal.

We hebben begrepen dat in december de laatste Samenwerkingsovereenkomsten zijn/worden ondertekend door de klantorganisaties,
waarmee ook juridisch operationeel invulling is gegeven aan de bestuurlijke besluitvorming.

Binnen uw organisatie is op een zuivere wijze scheiding aangebracht tussen de opdrachtgevers- en opdrachtnemersrol. De transitie vindt op
dit moment ‘as-is’ plaat; dat wil zeggen dat inhoudelijk weinig tot niets verandert aan de rollen en taken van de overgehevelde
organisatieonderdelen. De huidige locaties blijven vooralsnog in gebruik. GBD, IBD, OCD en SCD gaan als afdelingen over naar de gemeente
Dordrecht. Bureau Drechtsteden wordt opgenomen in de organisatie van de gemeente Dordrecht.

Achter de schermen vinden echter wel bij alle gemeenten diverse werkzaamheden plaats om de transitie vanaf 1 januari 2022 juridisch,
operationeel en financieel juist te laten plaatsvinden.

Uitvoering interim-controle en aandacht voor transitie
Tijdens de uitvoering van onze interim-controle en ook daarna hebben wij bij alle gemeenten tijdens ons startgesprek controle 2021 met
de wethouders, gemeentesecretarissen en concerncontrollers stil gestaan bij de ontwikkelingen van de transitie en wat dit betekent voor
de verschillende gemeenten. Daarnaast hebben wij bij zowel de gemeente Dordrecht als bij de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden
enkele gesprekken/interviews gehouden over de het verloop van de transitie. Tevens zijn wij uitgenodigd om deel te nemen in de
expertteam Financiën.

Voor de transitie is een projectorganisatie opgesteld waarbij sprake is van vier Expertteams: Financiën, Juridische zaken,
Dienstverleningsovereenkomsten en Organisatie. Daarboven is een platvormoverleg ingesteld onder aansturing van de projectleider met
daarin van ieder team één expert onder leiding van de Stuurgroep die aan het hoofd van de projectorganisatie staat (waarin onder andere
de gemeentesecretarissen en controllers van Dordrecht en GR Drechtsteden deelnemen).

Recent is ons gevraagd als extern expert naar een aantal zaken te kijken en aan te geven of nog risico’s bestaan dan wel zaken beter
ingeregeld kunnen worden. Hierbij bezien wij de transitie vanuit verschillende perspectieven, waaronder aanbestedingsrecht, fiscaal
recht, arbeidsrecht, organisatieadvies en verslaggeving. Deze werkzaamheden lopen door in januari, waarbij wij met de verschillende
projectgroepen afstemming houden.

We adviseren u de interim-controle en afstemmingen in het kader van de rechtmatigheidsverantwoording tijdig en proactief met ons te
doen, zodat wordt voorkomen dat achteraf discussies ontstaan of extra werkzaamheden door u of ons moeten worden verricht.
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