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Vertrouwelijk
Aan de gemeenteraad
van de gemeente Doetinchem
Raadhuisstraat 2
7001 EW DOETINCHEM

Zwolle, 7 januari 2020

Geachte leden van de raad,

Als onderdeel van de controle van de jaarrekening 2019 van de gemeente
Doetinchem hebben wij aandacht besteed aan de administratieve organisatie
en de daarin opgenomen maatregelen van interne beheersing teneinde onze
controlewerkzaamheden in overeenstemming met Nederlands recht
waaronder de controlestandaarden te kunnen bepalen.

De opzet, het bestaan en de werking van de interne beheersings-
maatregelen van de belangrijkste processen, inclusief de geautomatiseerde
gegevensverwerking, in uw gemeente zijn kritisch getoetst, zodat we een
terugkoppeling kunnen geven over de betrouwbaarheid van de interne
informatievoorziening en de jaarrekening.

Onze bevindingen hebben wij gerapporteerd in een management letter en
besproken met een afvaardiging van de ambtelijke organisatie. Deze
bevindingen zijn gebaseerd op de normale werkzaamheden in het kader van
de jaarrekeningcontrole. Deze omvatten daardoor niet alle onvolkomen-
heden in uw gemeente, die bij een eventueel uitgebreid en hierop specifiek
gericht onderzoek naar voren zouden kunnen komen. Deze board letter
betreft een overzicht van de belangrijkste punten uit de management letter.

Zoals u zult begrijpen, is de board letter van nature kritisch. Wij
rapporteren over de eventuele leemtes of mogelijkheden ter verbetering
van de financiële en administratieve processen, de administratieve
organisatie daarvan en de daarin opgenomen maatregelen van interne
beheersing.

Deze board letter is door ons opgesteld voor uw informatie en mag niet
zonder onze uitdrukkelijke toestemming geheel of gedeeltelijk aan derden
ter beschikking worden gesteld.

Met vriendelijke groet,
Baker Tilly (Netherlands) N.V.

drs. E.H.J.D. Damman RA
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1.1 Administratieve Organisatie en Interne Beheersing
Voorgaande jaren hebben wij tijdens onze besprekingen met uw gemeente diverse
aanbevelingen benoemd ter verdere optimalisering van de bestaande administratieve
organisatie en interne beheersing.

Deze rapportage bevat de (significante) bevindingen en opmerkingen met betrekking tot de
administratieve organisatie en interne beheersing (AO/IB).

Tijdens de interim-controle hebben wij aandacht besteed aan de volgende processen:

− Inkopen en aanbestedingen
− Betalingen
− Sociaal domein (uitvoering WMO, Wet Jeugdzorg en Participatiewet)
− Lonen en salarissen
− Subsidieverstrekkingen
− Omgevingsvergunningen
− Belastingheffingen
− Grondexploitaties
− Fiscaliteiten
− Financiële administratie en verslaglegging inclusief de uitvoering van de verbijzonderde

interne controle

Met betrekking tot deze processen hebben wij aandacht besteed aan de opzet en alsmede
het bestaan vastgesteld. Waar mogelijk en efficiënt is de werking van de interne
beheersingsmaatregelen getest, mits efficiënt voor de controle van de jaarrekening. Een
overzicht van het aantal bevindingen en de opvolging hiervan hebben wij opgenomen in
paragraaf 1.8. Het aantal detailbevindingen waarover wij rapporteren ligt in lijn met andere
gemeenten waar wij de jaarrekeningcontrole van boekjaar 2019 uitvoeren.

1.2 Algemeen beeld
Wij merken dat de gemeente Doetinchem actief bezig is stappen te maken om de interne
beheersing en interne controles op te zetten en/of te verbeteren. Vorig jaar hebben wij aan
uw college gerapporteerd dat wij denken dat de interne beheersing en interne controle
verder verbeterd kunnen worden door een duidelijke visie en aansturing door het
management / de directie. Door het aanstellen van een concerncontroller en de intentie om
een afdeling ‘Control & Advies’ verder vorm te geven heeft uw gemeente hiervoor de eerste
stappen gezet.

Wij zien de verbetering van de AO/IB echter nog maar beperkt terug in de organisatie. De
follow-up van de bevindingen uit voorgaande jaren is beperkt en wij hebben een aantal
nieuwe detailbevindingen geconstateerd. Ook op automatiseringsgebied zijn er nog
verbeterslagen te maken. Wij vragen hiervoor de aandacht van uw gemeente, omdat een
goede automatiseringsomgeving een belangrijk fundament is van de interne beheersing.

1.3 Controlfunctie
Een goede interne beheersing is voor uw gemeente van belang voor het realiseren van
doelstellingen en het op betrouwbare wijze afleggen van verantwoording over de realisatie
daarvan. Bij een toereikende inrichting en werking van de interne beheersing is een
adequate beschrijving te samen met de verbijzonderde interne controle van belang. We zien
dat de gemeente procesbeschrijvingen heeft en op bepaalde gebieden (verbijzonderde)
interne controles uitvoert (bijvoorbeeld sociaal domein), maar dit vormt niet één geheel.

Wij raden uw gemeente aan de controlfunctie gemeentebreed op te pakken. Wij adviseren
uw gemeente om op kritische punten (verbijzonderde) interne controles op te zetten en uit te
voeren, bijvoorbeeld op de kwaliteit van de verslaggeving, naleving aanbestedingsrichtlijnen,
etc. In het kader van de komende rechtmatigheidsverklaring is dit relevant voor de
gemeente.
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1.4 Gronden
In de notitie 'grondexploitaties 2016' is de overgangsbepaling opgenomen dat uiterlijk 31
december 2019 een toets dient plaats te vinden op de marktwaarde van de gronden tegen
de geldende bestemming op dat moment. De gronden die onder de overgangsregeling
vallen dienen een markttoets te ondergaan om na te gaan of ze afgewaardeerd dienen te
worden naar de huidige bestemming. Wordt daarbij een duurzame waardevermindering
vastgesteld, dan moet dat uiterlijk 31 december 2019 leiden tot een afwaardering van deze
gronden. De gemeente Doetinchem dient deze toets nog uit te voeren voor de gronden
liggend in ‘bedrijventerrein A18 (2e fase). Voor de overige gronden onder de materiële vaste
activa dient aangetoond te worden dat ze al zijn (af)gewaardeerd op agrarische waarde.

1.5 Grondexploitaties
De grondexploitaties Bedrijvenpark A18 en Iseldoks blijven risicovolle projecten. Voor beide
projecten hebben wij een significant risico onderkend voor de waardering in de jaarrekening.
Dit komt voort uit de omvang van de projecten, waardoor de gehanteerde schattingsposten
en uitgangspunten in de kostprijsberekeningen aan objectiviteit onderworpen zijn. Daarnaast
is bij Iseldoks (Doc5 eiland) sprake geweest van tegenvallende verkopen en extra
saneringskosten.

De exploitaties van de projecten Lookwartier en Heelweg zijn afgerond. Hierdoor kunnen
deze voor boekjaar 2019 ook financieel afgesloten worden, tenzij uw gemeente besluit deze
projecten uit te breiden. De reden tot uitbreiding dient uw gemeente wel te kunnen
onderbouwen. Het geactualiseerde woningbouwbeleid en het uitgevoerde onderzoek naar
de woningbehoefte in uw regio kunnen hier onderdeel van uitmaken. Wij wijzen uw
gemeente ook op de fiscale gevolgen van het wel of niet afsluiten van deze grond-
exploitaties.

Op de totale portefeuille grondexploitaties zien wij een positieve tendens. Door het
aantrekken van de markt en de vraag naar woningen en bedrijfsruimte binnen de gemeente
Doetinchem kan in meerdere projecten tussentijds winstneming plaatsvinden en/of de
voorziening worden bijgesteld in 2019.

Vanwege het voorgaande is het van belang om voor alle projecten exploitatieopzetten te
hebben waarbij uw college schattingen en uitgangspunten onderbouwd en beargumenteerd.
Uw gemeente heeft aangegeven dat de exploitatieopzetten worden geactualiseerd voor de
situatie per 31 december 2019.

1.6 Automatisering
Wij hebben de huidige IT-omgeving in het kader van onze jaarrekeningcontrole
gecontroleerd. Binnen de automatiseringsomgeving vinden er diverse controles plaats,
echter worden deze veelal niet reproduceerbaar en gestructureerd uitgevoerd. Daarnaast is
op applicatieniveau niet bij alle applicaties een afdoende wachtwoordbeleid doorgevoerd.
Wij adviseren uw gemeente om een eenduidig wachtwoordbeleid voor de applicaties te
hanteren en de aanwezige controles gestructureerd uit te voeren en te documenteren.

1.7 Frauderisicoanalyse
De primaire verantwoordelijkheid voor het voorkomen en detecteren van fraude berust bij
het College van Burgemeester en Wethouders. Deze verantwoordelijkheid betreft ook het
onderhouden van een zodanige interne beheersing om het opmaken van de jaarrekening
mogelijk te maken zonder dat deze afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van
fraude of fouten.

Op basis van onze uitgevoerde interim controle hebben wij vastgesteld dat de gemeente wel
aandacht heeft voor frauderisico’s en de preventie daarvan, maar nog niet beschikt over een
geformaliseerde frauderisicoanalyse. Wij achten het verstandig om intern een
frauderisicoanalyse op te stellen en deze te formaliseren, ook met het oog op de
ontwikkelingen rondom de rechtmatigheidsmededeling. Binnen de controlfunctie van uw
gemeente kan de beheersing omtrent de frauderisico vervolgens worden getoetst.

Voor de frauderisicoanalyse kunnen de volgende stappen worden onderkend:
− Uitvoeren van een organisatie-brede frauderisico inventarisatie, zodat een door de hele

organisatie gedragen frauderisicoanalyse kan worden opgesteld.
− Voeren van een frauderisico discussie met het College.
− Uitwerken van de getroffen beheersingsmaatregelen ter afdekking van onderkende

frauderisico’s.
− Identificatie van restrisico’s en verbetermaatregelen treffen om waar nodig deze

restrisico’s af te dekken.

Naast het opstellen van deze analyse adviseren wij uw gemeente ook om deze vervolgens
te delen met de ambtelijke organisatie, om daarmee zichtbaar te maken hoe het College
fraude(risico’s) heeft geanalyseerd en daarmee omgaat.
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1.8 Bevindingen interne beheersing
Om ervoor te zorgen dat de kerndoelstellingen leidend zijn voor de bedrijfsvoering dient de
sturing en de beheersing van de bedrijfsprocessen hier nadrukkelijk op te worden geënt. In
onderstaande tabel hebben wij een overzicht opgenomen van het aantal bevindingen ten
aanzien van de interne beheersing van de bedrijfsprocessen met daarbij de mate waarin
bevindingen gedurende 2019 zijn opgevolgd.
.

De nieuwe bevindingen hebben betrekking op de processen personeel en subsidie-
verstrekkingen. De bevinding met betrekking tot personeel kan naar onze mening op korte
termijn worden opgevolgd en ook onze bevinding ten aanzien van subsidieverstrekkingen
zal op middellange termijn opgevolgd kunnen zijn.

De resterende aanbevelingen uit voorgaande jaren zien toe op de processen inkopen en
aanbestedingen (4 bevindingen), sociaal domein (3 bevindingen), omgevingsvergunningen
(1 bevinding) en subsidieontvangsten (1 bevinding). Met name de bevindingen ten aanzien
van inkopen en aanbestedingen en het sociaal domein verdienen prioriteit om opgepakt te
worden. Wel vereisen deze bevindingen de meeste inzet om tot afwikkeling te kunnen
komen. Onze verwachting is dan ook dat deze bevindingen op zijn vroegst op middellange
termijn kunnen worden gerealiseerd. Wij verwachten dat aan de bevindingen ten aanzien
van omgevingsvergunningen en subsidieontvangsten op korte termijn invulling kan worden
gegeven daar hiervoor relatief minder inspanning is vereist.

Aandachtspunten 

interne beheersing

Aantal nieuwe aanbevelingen 2

Aantal aanbevelingen uit voorgaande jaren 11

Waarvan opgelost in 2019 2

Resterende aanbevelingen uit 
voorgaande jaren

9

Aantal openstaande aanbevelingen 11
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Contactgegevens

drs. E.H.J.D. Damman RA

Director Audit

+31 (0)6 13 74 45 08

e.damman@bakertilly.nl

D.M. Spekenbrink-Pigge MSc Ra

Manager Audit

+31 (0)6 52 75 99 48

d.spekenbrink@bakertilly.nl

J.B. Brink MSc RA

Junior manager Audit

+31 (0)6 52 76 55 24

m.brink@bakertilly.nl

Kantoorgegevens:

Baker Tilly (Netherlands) N.V.

Burgemeester Roelenweg 14-18, 8021 EV Zwolle

Postbus 508, 8000 AM Zwolle

+31 (0)38 425 86 00


