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Kennis te nemen van 

1. De bevindingen van de accountant (Baker Tilly) uit de Boardletter 2019. 
 
Context 
Jaarlijks verstrekt de gemeenteraad een opdracht aan de accountant tot controle van de 
jaarrekening. In aanloop naar deze controle wordt tussentijds de interim controle 
uitgevoerd. De bevindingen van deze controle, alsmede de gesignaleerde 
aandachtspunten voor de jaarrekening neemt de accountant op in de boardletter ten 
behoeve van uw college en de gemeenteraad. De accountant doet dit om de 
controlewerkzaamheden, als onderdeel van de controle van de jaarrekening 2019, 
waaronder de controlestandaarden te kunnen bepalen.  
De accountant concludeert in de boardletter dat de gemeente actief bezig is om stappen 
te maken om de interne beheersing en interne controles op te zetten en/of te verbeteren. 
Ook geeft de accountant ons specifieke aandachtspunten mee die betrekking hebben op 
de jaarrekeningcontrole, maar ook op voorgaande jaren. 
 
Kernboodschap 
De accountant schetst een algemeen beeld op basis van een aantal aanbevelingen. Deze 
aanbevelingen raken verschillende disciplines binnen de ambtelijke organisatie en zijn 
samengevat in een overzicht op pagina 6, onder 1.8. Het gaat om nieuwe en reeds eerder 
gedane aanbevelingen uit voorgaande jaren. De nieuwe aanbevelingen hebben 
betrekking op de processen personeel en subsidieverstrekkingen. De 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). Dit betreffen veelal bevindingen die niet op een korte 
termijn gerealiseerd konden worden, waardoor deze ook dit jaar weer geconstateerd 
worden. Op de pagina’s 4 en 5 wordt een algemeen beeld over de gemeente Doetinchem 
geschetst.  
In onderstaand overzicht wordt per paragraaf uit het algemeen beeld specifiek ingezoomd 
op de aanbevelingen waarover de accountant heeft gerapporteerd. Per aanbeveling is 
aangegeven op welke manier de gemeente Doetinchem hiermee om wil gaan. 
 

Aanbevelingen Opvolging 

1.1 Administratieve 
Organisatie en Interne 
Beheersing 

Dit zijn de processen die de accountant heeft onderzocht. Deze 
zijn uitgesplitst in enerzijds nieuwe aanbevelingen en 
anderzijds aanbevelingen uit voorgaande jaren.  
De nieuwe aanbevelingen hebben betrekking op de processen 
personeel en subsidieverstrekkingen. De aanbeveling met 
betrekking tot personeel betreft een systeemtechnische 
controle op mutaties. Deze aanbeveling kan naar de mening 
van de accountant op korte termijn worden opgevolgd en 
wordt inmiddels ook opgepakt.  
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De aanbeveling ten aanzien van subsidieverstrekkingen kan 
naar de mening van de accountant op middellange termijn 
opgevolgd worden. Het betreft hier het controleren van 
subsidierichtlijnen en het centraal bewaken van 
binnenkomende en uitgaande subsidies. De organisatie gaat 
dit verder vorm geven. 
 

1.2 Algemeen beeld 
en 1.3 Controlfunctie 

De accountant constateert dat de gemeente actief bezig is met 
het maken van stappen om de interne beheersing en interne 
controles op te zetten en/of te verbeteren. Er is een belangrijke 
stap gezet in de visie en aansturing door het aanstellen van de 
concerncontroller en de verdere vormgeving van de afdeling 
concerncontrol. 

1.4 Gronden De accountant geeft aan dat uiterlijk 31 december 2019 een 
toets dient plaats te vinden op de marktwaarde van de 
gronden tegen de geldende bestemming op dat moment. Dit 
betreft een toets over de marktwaarde tot 31 december 2019. 
Deze toets voor de gronden 2e fase A18 Bedrijventerreinen 
wordt afgerond in januari 2020. 
 

1.5 Grondexploitatie De accountant ziet een positieve tendens op de totale 
portefeuille grondexploitaties. Daarnaast constateert de 
accountant dat er een aantal risicovolle grondexploitaties 
binnen de gemeente Doetinchem zijn. De accountant spreekt 
over tegenvallende verkopen en extra saneringskosten voor 
een specifiek project. Dit beeld willen wij nuanceren omdat 
verkoop in de grondexploitatie pas is voorzien voor de jaren 
2021-2022. 
 

1.6 Automatisering De accountant doet met betrekking tot ICT met name 
aanbevelingen over de reproduceerbaarheid en structuur van 
controles en het wachtwoordbeleid. Dit heeft binnen de ICT-
afdeling grote aandacht.  
 

1.7 
Frauderisicoanalyse 

De accountant constateert dat de gemeente niet beschikt over 
een geformaliseerde frauderisicoanalyse. Mede in relatie tot de 
invoering van de rechtmatigheidsverantwoording bij de 
jaarstukken 2021 heeft dit de aandacht. Binnen verschillende 
disciplines van de organisatie wordt aan frauderisico-
inventarisatie gedaan.  
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Uw raad heeft wensen bij de accountant aangedragen na de interim controle die zij 
kunnen oppakken bij de jaarrekeningcontrole. Het gaat hier om:  

- Kwaliteit van het proces inzake totstandkoming risicomanagement 
/weerstandsvermogen;  

- Huidige stand van zaken ten opzichte van onze nulmeting uit 2015 inzake tijdige 
aanlevering informatie door verbonden partijen, onderliggende documentatie van 
opgenomen schattingen en aan bestedingsrichtlijnen. 

 
In de door u ontvangen brief van 16 december 2019 reageert de accountant per 
onderwerp. Voor zover van toepassing rapporteert de accountant daarover in het 
accountantsverslag 2019 en zijn deze dus niet meegenomen in de boardletter. 
 
Vervolg 
Inmiddels zijn er al diverse acties ondernomen om verbeteringen door te voeren. De 
accountant beoordeelt bij de eindejaarscontrole 2019 en de interim controle 2020 de 
opvolging van de aandachtspunten. Sommige verbeteringen zijn niet direct zichtbaar in 
een volgende boardletter of accountantsverslag omdat het gaat over de middellange 
termijn. 
 
Op 6 februari 2020 zal de accountant de boardletter 2019 nader toelichten tijdens de 
informatieve raad. 
 
Bijlagen 

1. Baker Tilly – Boardletter 2019. 
2. Baker Tilly – aanbiedingsbrief boardletter 2019. 

https://besluitvorming.doetinchem.nl/Vergaderingen/gemeenteraad/2019/19-december/19:30/Aandachtspunten-accountant-voor-controleplan.pdf

