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Reikwijdte van de controle
Naast de opdrachtbevestiging zijn bepalend voor onze controle: 

 Het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado). 

 Uw verordening controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente 

Doetinchem 2005 (controleverordening op grond van artikel 213 van de Gemeentewet). 

 Het door het college op 15 januari 2019 vastgestelde normenkader dat ter kennisname aan de raad is voorgelegd. 

Tijdens de uitvoering van de controleplanning hebben zich geen wijzigingen van materieel belang in de reikwijdte 

voorgedaan. Wij achten de reikwijdte van onze controle voor 2018 voldoende voor de doelstelling van onze controle. 

Overzicht toleranties
De materialiteit bij de uitvoering van onze controle is € 2.544.630. Deze materialiteit sluit aan op het door de 

gemeenteraad vastgestelde controleprotocol.

Grondslag Bedrag

Goedkeuringstolerantie fouten 1% lasten inclusief toevoegingen reserves 2.544.630

Goedkeuringstolerantie onzekerheden 3% lasten inclusief toevoegingen reserves 7.633.890

Rapporteringstolerantie Conform uw controleprotocol 0,1% van de lasten 254.630
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Financiële kengetallen
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Wij hebben een goedkeurende verklaring verstrekt voor zowel getrouwheid als rechtmatigheid.

Het jaarverslag is conform NV COS 720 verenigbaar met de jaarrekening en voldoet aan de laatste 
actuele voorschriften.

Het Bbv is in alle opzichten nageleefd in 2018.

De begrotingsoverschrijdingen passen binnen het bestaande beleid en zijn goed toegelicht. 
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Inzake de kosten jeugdwet en de Wmo nieuwe taken steunt de gemeente 
voornamelijk op productieverantwoordingen van zorgaanbieders welke zijn voorzien 
van een controleverklaring. Op basis van de ontvangen controleverklaringen resteert 
inzake de kosten Jeugdwet en WMO een onzekerheid van € 2.291 duizend.

De gemeente Doetinchem heeft de totale kosten inzake de PGB budgetten 
gebaseerd op de schatting van de SVB. Evenals vorig jaar heeft geen sluitende 
controle op de levering van de zorg plaatsgevonden door de SVB. Uw gemeente 
heeft zelf werkzaamheden uitgevoerd inzake de PGB-lasten waarbij een onzekerheid 
resteert ad € 585 duizend. Daarnaast is sprake van een geëxtrapoleerde 
rechtmatigheidsfout ad € 157 duizend door een niet rechtmatige besteding van de 
PGB. 
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Wij hebben ten aanzien van de financiële rechtmatigheidscontrole een fout geconstateerd ad €
454 duizend ten aanzien van het voldoen aan de Europese aanbestedingswetgeving. Daarnaast 
is sprake van onzekerheden ten aanzien van de Europese aanbestedingen ad € 2,2 miljoen. 
Naast deze bevindingen hebben wij geen andere bevindingen die wij, op basis van de 
rapporteringstolerantie, aan u zouden moeten rapporteren. 

Wij hebben geen controleverschillen (fouten en/of onzekerheden) in de verantwoorde 
informatie in de SiSa-bijlage geconstateerd.

Wij hebben vastgesteld dat de bezoldigingen over 2018 niet strijdig zijn met de Wet normering 
bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) en dat de jaarrekening 
2018 van de gemeente Doetinchem voldoet aan de publicatieverplichtingen van de WNT.
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De belangrijkste schattingen in de jaarrekening zijn:

Belangrijkste schattingen Ons oordeel Toelichting

Immateriële vaste activa Akkoord Wij kunnen ons vinden in de waardering van de immateriële vaste activa. 

Materiële vaste activa Akkoord Wij kunnen ons vinden in de waardering van de materiële vaste activa. 

Financiële vaste activa Akkoord Wij kunnen ons vinden in de waardering van de financiële vaste activa. 

Waardering van voorraden – bouwgronden in exploitatie Akkoord
Wij kunnen ons vinden in de waardering van de voorraden – bouwgronden in 

exploitatie

Waardering van de vorderingen Akkoord Wij kunnen ons vinden in de waardering van de vorderingen.

Waardering van de voorzieningen Akkoord Wij kunnen ons vinden in de waardering van de voorzieningen.

Overlopende passiva Akkoord
Wij kunnen ons vinden in de door het college en management gemaakte 

inschattingen.

Vennootschapsbelasting Akkoord Wij kunnen ons vinden in de berekening van de vennootschapsbelasting.
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• Interne financiële beheersing

o 4 december management letter en 8 januari Board Letter

o Heb aandacht voor de verbeterpunten

o Meer aandacht voor “in control” zijn

o Aandacht voor verdere doorontwikkeling geautomatiseerde omgeving

o Veel aandacht besteed om sociaal domein in de grip te krijgen rondom prestatie levering
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− Wet Normering Topinkomens

− Fraude

− Gebeurtenissen na balansdatum

− Onafhankelijkheid
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