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Bevindingen en opvolging advies managementletter 2017 (2017022428) 

 
Bevinding/advies 2017 Reactie management Planning  proceseigenaar Status 

Sociaal domein / Onvoldoende zekerheid over levering van 
de zorg (PGB)  

De uitvoering van verstrekkingen Wmo en jeugdzorg binnen 
PGB-budgetten is door de gemeente Bloemendaal uitbesteed 
aan de IASZ. Zij verzorgen de afhandeling van de verstrekte 
beschikkingen en de controle op de facturen.   
De gemeente Bloemendaal is primair verantwoordelijk voor de 
toekenning van de PGB-budgetten en de controle op de 
aanwendingen hiervan (toetsing op de levering). Wij 
constateerden dat met name deze  toetsing nog niet in de 
reguliere bedrijfsvoering is opgenomen.  
De gemeente Bloemendaal is thans in overleg met de IASZ 
over maandelijkse informatievoorziening over de verstrekte 
PGB-budgetten en de aanwending hiervan. Tevens is de 
gemeente voornemens om de toetsing op de levering van de 
PGB-budgetten bedrijfsmatig in te richten.  
Aanbeveling: 

Wij onderschrijven de voorgenomen maatregelen van uw 
gemeente en adviseren u mogelijk de volgende 
toetsingscriteria te hanteren om de levering van PGB-
budgetten vast te stellen: 
• PGB-budgetten nooit toekennen aan professionele bureaus 

maar altijd direct aan de cliënt; 
• Aanvragen van een PGB-budget waarbij de uitvoering van 

de zorg in de familiaire sfeer plaatsvindt als hoog risico te 
kwalificeren; 

• navraag doen c.q. vaststellen bij zogenaamde 
heronderzoeken c.q. herindicaties in hoeverre de zorg 
daadwerkelijk is ontvangen en evalueren van de kwaliteit 
van de geleverde zorg; 

• Cliëntbezoeken uitvoeren om zichtbaar vast te stellen dat 
de zorg is geleverd. 

De toetsing op mogelijke fraude moet tevens in de 
werkzaamheden worden opgenomen. De VNG heeft recentelijk 
een publicatie risico-factoren bij een PGB uitgebracht. Wij 
adviseren om met deze factoren rekening te houden bij de 
uitvoering van het onderzoek.  

Wij werken aan de uitwerking van de 

controle op prestatielevering. 

Daarnaast werken we aan nieuwe 

beleidsregels PGB (jeugd) waarin de 

mogelijkheid tot éénmalig of periodiek 

onderzoek naar de besteding van het 

PGB is opgenomen. 

 

De aanbevelingen van de accountant 

nemen wij mee en werken wij begin 

2018 verder uit in een notitie aan de 

gemeenteraad over ‘control in het 
sociaal domein’. Ook naar aanleiding 
van de toezegging (TCM 132) aan de 

raad hierover. 

Overigens is toekenning PGB-Budget 

maatwerk en alleen aan de orde als 

hulpverlening door vooraf 

gecontracteerde zorgverleners geen 

oplossing biedt.  

1e kwartaal 2018  

 

Paul Dubbe 

(proceseigenaar) 

Richard Vernooij 

(uitvoering) 

Auditplan Jeugd en WMO 

2018-2020 

(2018001789)is 

vastgesteld en in 

uitvoering.  

Sociaal domein/ Niet aantonen prestatielevering  
(Zorg in natura) 

De bevinding bevat een onjuistheid. 

Prestatielevering is geen (hoofd) 

verantwoordelijkheid van de IASZ. 

1e kwartaal 2018  

 

Paul Dubbe 

(proceseigenaar) 

In uitvoering. 
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De IASZ voert gedurende het jaar verbijzonderde interne 
controles uit op  verstrekkingen inzake de Wmo en de 
Jeugdwet. Wij stelden vast dat deze controle slechts strekt op 
de juiste facturering van het afgesproken en geïnitieerde 
zorgtraject.  De controle op de prestatielevering is nog niet 
ingebed in de processen van de IASZ. Evenals voorgaande 
jaren zal voor 2017 gebruik worden gemaakt van de 
controleverklaringen van de accountants van de zorgverleners. 
Het nadeel hierbij is dat de gemeente afhankelijk is van het 
moment van oplevering alsmede de strekking van de bedoelde 
verklaringen.  
Aanbeveling: 

Ten einde minder afhankelijk te zijn van de verklaringen van de 
accountant van de zorgverleners adviseren wij ook ten aanzien 
van de Zorg in natura na te gaan op welke wijze de levering 
van de zorg kan worden gecontroleerd. Wij adviseren u de 
volgende toetsingscriteria te hanteren om de levering van de 
zorg aan te tonen: 
• Is er naast een zorgplan tevens een ondersteuningsplan; 
• Op welke wijze is de zorginzet geleverd: 

• Hoeveel zorgverleners zijn er; 
• Hoe vaak komen zorgverleners; 
• Wat doen de zorgverleners. 

• Zijn de resultaten in overeenstemming met de doelstelling 
opgenomen in het ondersteuningsplan; 

• Is de geleverde zorg effectief gebleken in relatie tot de 
indicatie; 

• Is de gefactureerde dienstverlening in overeenstemming 
met de geleverde dienstverlening.  

Maar van de gemeente zelf, daarbij 

ondersteund door de IASZ (back 

office). 

 

De controle op levering van zorg zal 

daarom, conform aanbeveling, 

worden ingebed in het werkproces 

van de gemeente en het CJG. Zoals 

gezegd in samenwerking met de 

IASZ.  

 

Dit wordt uitgewerkt in de genoemde 

notitie ‘control in het sociaal domein’.  
 

Richard Vernooij 

(uitvoering) 

Sociaal domein/ Doelmatigheid bestedingen jeugdzorg 

Wij hebben in de voorafgaande paragraaf melding gemaakt 
van mogelijke beheersingsmaatregelen om de prestatielevering 
te kunnen vaststellen. Deze maatregelen strekken 
hoofdzakelijk om de getrouwheid en rechtmatigheid te kunnen 
vaststellen.  
Naast de controle op de getrouwheid rechtmatigheid is het ons 
inziens tevens van belang dat de gemeente in de toekomst 
meer gaat investeren in de controle van de doelmatigheid van 
de zorg. Het gaat dan met name over de kosten van diverse 
vormen van zorg. De kosten van met name de jeugdzorg zijn 
relatief hoog in relatie tot het totale budget van de gemeente. 
Tevens worden in de komende jaren verdere bezuinigingen 
van het Rijk op de jeugdzorg verwacht.  
Aanbeveling: 

Om de kosten in de komende jaren mogelijk te gaan beperken 
wordt de toetsing op de doelmatigheid van de uitgaven steeds 

Deze aanbeveling nemen wij over. 

Hoe precies, dat werken wij uit in de 

genoemde notitie.  

 

Inzicht in de relatie tussen doel en 

uitkomsten (gedefinieerd als 

clienttevredenheid) verkrijgen wij 

overigens reeds via de jaarlijkse 

cliëntervaringsonderzoeken wmo en 

jeugd.  

 

1e kwartaal 2018  

 

Paul Dubbe 

(proceseigenaar) 

Richard Vernooij 

(uitvoering) 

Auditplan Jeugd en WMO 

2018-2020 is vastgesteld 

en in uitvoering. 
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belangrijker. Wij adviseren u samen met de IASZ om in overleg 
met degenen die de zorg toekennen, de begunstigden en 
zorgverleners de mogelijkheden te inventariseren om inzicht te 
krijgen in de doelmatigheid van de kosten en deze zo mogelijk 
te verbeteren. Hierbij is inzicht in de relatie tussen het doel van 
de zorg en de uitkomsten noodzakelijk.  

Subsidie/Niet tijdig vaststellen verantwoordingen  

Tijdens de verbijzonderde interne controle is vastgesteld dat de 
subsidieverantwoordingen 2016 nog niet zijn beoordeeld en 
gecontroleerd door de afdeling Beleid op volledigheid en 
tijdigheid. Dientengevolge zijn de subsidieverantwoordingen 
2016 niet tijdig vastgesteld door het College. De Algemene 
Subsidieverordening Bloemendaal 2015 (ASV) schrijft namelijk 
voor dat het College een subsidieverantwoording dient vast te 
stellen binnen een termijn van 13 weken na ontvangst van de 
aanvraag tot vaststelling. 
Er is sprake van een formele onrechtmatigheid daar de 
gemeente niet aan de voorwaarden van de ASV heeft voldaan. 
Aanbeveling: 

Wij adviseren u de naleving van de termijnen in het proces 
inzake de vaststelling van de subsidie strikter te monitoren. 
Tevens achten wij een heldere analyse van de oorzaken van 
de termijnoverschrijdingen raadzaam. Deze analyse kan als 
uitgangspunt dienen bij een mogelijke herinrichting van het 
proces of bijstelling van het huidige beleid. 

Subsidieproces is in het kader van de 

vaststelling van de nieuwe 

subsidieverordening 2017 opnieuw 

gestructureerd. Tevens is meer 

formatie beschikbaar voor uitvoering. 

Zie raadsvoorstel 2017006904 

1e kwartaal 2018 Paul Dubbe 

(proceseigenaar) 

René Arendse 

(uitvoering) 

Gereed. 

De nieuwe 

subsidieverordening 2017 

is vastgesteld. De 

subsidieverantwoordingen 

2016 zijn beoordeeld en 

vastgesteld. 

Subsidie/Niet tijdig indienen aanvraag 

Tijdens het beoordelen van de verbijzonderde interne controle 
op de subsidieaanvragen 2017 hebben wij vastgesteld dat 6 
van de 13 gecontroleerde (structurele) subsidieaanvragen niet 
tijdig zijn ingediend door de subsidie-instelling. Dit houdt in dat 
zij niet vóór 1 juni zijn ingediend zoals staat voorgeschreven in 
artikel 6.3 van de ASV 2015. Op 16 januari 2017 is middels een 
B&W besluit de hardheidsclausule toegepast, waarin is 
ingestemd met het alsnog in behandeling nemen van te laat 
ingediende subsidieaanvragen. Hierdoor is voldaan aan art. 26 
ASV, dientengevolge zijn de subsidies rechtmatig verstrekt. 
Aanbeveling: 

Wel adviseren wij u om subsidie-instellingen te stimuleren om 
de subsidieaanvragen tijdig in te dienen binnen de geldende 
termijn die door de ASV wordt voorgeschreven, zodat de 
hardheidsclausule niet hoeft te worden toegepast. 

Instellingen worden in de 

subsidiebeschikking gewezen op 

verplichting om voor 1 juni de 

aanvraag te doen. Intussen geeft 

2018 het beeld dat 66% van de 

instellingen op tijd de aanvraag heeft 

gedaan. 

Datum van 1 juni dient om te 

voorkomen dat subsidieprocedure en 

besluitvorming vertraging oploopt. 

In 2018 Paul Dubbe 

(proceseigenaar) 

René Arendse 

(uitvoering) 

In uitvoering. 

Subsidie/Niet tijdig toekennen van subsidies 

Tijdens de interim-controle 2017 hebben wij van minimaal 3 
subsidieaanvragen 2017 geconstateerd dat het college te laat 
een subsidiebesluit heeft genomen. De ASV 2015 schrijft 

Subsidieproces is in het kader van de 

vaststelling van de nieuwe 

subsidieverordening 2017 opnieuw 

gestructureerd. Tevens is meer 

In 2018 Paul Dubbe 

(proceseigenaar) 

René Arendse 

(uitvoering) 

In uitvoering. 
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namelijk voor dat binnen 6 weken na vaststelling van de 
begroting 2017 een besluit dient te worden genomen. 
Er is sprake van een formele onrechtmatigheid daar de 
gemeente aan de voorwaarden van de ASV heeft voldaan. 
Aanbeveling: 

Wij adviseren u de naleving van de termijnen in het proces 
inzake de vaststelling van de subsidie strikter te monitoren.  

formatie beschikbaar voor uitvoering. 

Zie raadsvoorstel 2017006904 

Omgevingsvergunningen/ ansluiting SquitXO en FMS 

De gemeente Bloemendaal heeft de gehele 
informatievoorziening inzake omgevingsvergunningen 
opgenomen in SquitXO. De facturering van de verstrekte 
omgevingsvergunningen wordt uitgevoerd door de GBKZ, de 
financiële verantwoording vindt plaats in FMS. 
Tijdens de interim-controle 2017 hebben wij net als voorgaand 
jaar vastgesteld dat de aansluiting tussen verstrekte 
vergunningen volgens SquitXO en de gefactureerde 
vergunningen door de GBKZ nog niet heeft plaatsgevonden. 
Het risico is aanwezig dat verschillen tussen verstrekte en 
gefactureerde vergunningen niet tijdig worden gedetecteerd.  
Wij hebben vernomen dat de aansluiting recent is opgesteld, 
hierbij zijn geen afwijkingen geconstateerd.  
 
Aanbeveling: 

Wij achten het aanbevelenswaardig om met ingang van het 
boekjaar 2018 deze aansluiting per kwartaal te maken om het 
risico van onvolledige facturering van afgegeven 
omgevingsvergunningen verder te verkleinen.  

De aansluiting wordt voor de 

jaarrekening uitgevoerd door de 

afdeling dienstverlening. Het proces 

wordt door 3 verschillende afdelingen 

uitgevoerd.  Een afspraak is gemaakt 

om de tussentijdse aansluiting 

minimaal 2 keer per jaar te monitoren.  

Voor de 

jaarrekeningcontrole. 

 

Rob vd Hoek 

(proceseigenaar 

vanwege 

budgethouder-

schap) 

Teamleider IOV  

(uitvoering) 

2017 is uitgevoerd.  

De tussentijdse 

aansluiting is reeds1 keer 

uitgevoerd.  
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Overige aandachtspunt Managementletter 2017 

Bevinding/advies 2017 Reactie management Planning  proceseigenaar Status 

ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit) 

Vanaf verantwoordingsjaar 2017 leggen gemeentes 
verantwoording af omtrent informatieveiligheid via de 
vragenlijsten in de reeds beschikbare Ensia-tool. Een doel 
hiervan is om de verantwoording naar de verschillende 
toezichthouders betreffende BRP,  PUN, DigiD, BAG, BGT en 
SUWInet  samen te voegen tot één audit.  
Voor 2017 geldt dat de verantwoording betreffende  BRP en 
PUN voor 1 oktober 2017 ingediend moest zijn. De overige 
verantwoordingen moeten uiterlijk op 31 december 2017 zijn 
ingediend. Het verantwoordingsjaar betreffende Ensia wordt 
afgesloten met een collegeverklaring en een assurancerapport 
van een onafhankelijke IT Auditor. Uiterlijk 1 mei 2018 dienen 
deze in de Ensia-tool geüpload te zijn. De scope van het 
assurancerapport 2017 is Suwinet en DigiD. 
 
Aandachtspunt:  

Daar in 2016 de gemeente Bloemendaal niet is geslaagd voor 
de jaarlijkse DigiD-audit beschikt Bloemendaal thans niet over 
een DigiD-aansluiting. De scope voor het assurancerapport 
2017 is daarmee beperkt tot Suwinet.  
De gemeente Bloemendaal en de gemeente Heemstede 
hebben een gemeenschappelijke IT omgeving, de GRIT.  

De aandacht van GRIT voor 2017 heeft geheel 

gelegen in het uitfaseren van de oude omgevingen 

van Bloemendaal en Heemstede. In het eerste halve 

jaar is de frontend omgeving in GRIT geheel in 

productie gegaan. De tweede helft van 2017 wordt 

hard gewerkt om de gehele backoffice omgeving van 

zowel Bloemendaal en Heemstede over te kunnen 

zetten. Omdat de oude omgevingen niet voldoen aan 

de veiligheidseisen is de keus gemaakt alle energie 

te zetten op de overgang naar de nieuwe omgeving 

en te zorgen dat de nieuwe omgeving, de toekomst, 

wel voldoet aan de informatiebeveiligings-eisen.  

De status is dat de DigiD aanlsuitingen voor de 

SAAS-oplossingen niet gehinderd worden en kunnen 

dus gewoon operationeel worden op het moment dat 

het past in  de projecten die daarvoor lopen. 

Misschien nog net de laatste week in december voor 

iBurgerzaken, voor wat betreft Sigmax waarschijnlijk 

januari 2018.   

1e kwartaal 2018 Rob vd Hoek 

(proceseigenaar 

vanwege 

budgethouder-

schap) 

CISO 

(uitvoering) 

Uitgevoerd. 
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Bevindingen en opvolging advies managementletter 2016 

Bevinding/advies 2016 Reactie management Planning  proceseigenaar Status 

Sociaal domein 
De gemeente/IASZ heeft onvoldoende betrouwbare informatie om zelf 
zowel de getrouwheid als rechtmatige totstandkoming van de lasten te 
kunnen vaststellen: 
• Controle- informatie van de zorgaanbieder niet op tijd beschikbaar; 
• Perikelen rondom aanlevering van de gecertificeerde verantwoording 

door SVB: te laat en geen goedkeurende controleverklaring. 
Aanbeveling: 
Wij adviseren u na te gaan in hoeverre bovenstaande knelpunten van 
toepassing zijn geweest bij de samenwerkingspartners. Voorts zal in 
onderling overleg moeten worden bekeken in hoeverre de knelpunten 
voor 2016 kunnen worden voorkomen.  

Belangrijk aandachtspunt in 2016/2017 

(landelijk probleem). 

Een afspraak is gemaakt met IASZ om 

gezamenlijk te bespreken hoe de 

aandachtspunten het best opgevolgd 

kunnen worden.   

Voor de 

jaarrekeningcontrole. 

 

Paul Dubbe 

(proceseigenaar) 

Richard Vernooij 

(uitvoering) 

In uitvoering.  

 

Er is overleg gevoerd met 

IASZ. Er Is afgesproken 

om binnen 3 jaar 

maatregelen te nemen om 

minder afhankelijk te 

worden van de 

zorginstellingen.   

Sociaal domein 
Wij zoeken de oplossing langs de lijn dat 
gemeenten/samenwerkingsverbanden en zorgaanbieder samen 
afspraken maken en informatie uitwisselen waarbij zij onafhankelijk 
worden van derden, zoals de huisaccountant van de zorgaanbieder of 
van de SVB.   
1) Verkrijg een goed inzicht in de samenstelling van de geldstromen 

sociaal domein; door met de andere gemeenten binnen de IASZ in 
gesprek te gaan en de risico’s in kaart te brengen en 
oplossingsrichtingen te formuleren. 

2) Uitvoeren van interne controle draagt bij aan een betrouwbare 
cliëntregistratie en een goed inzicht in de uitputting van de 
budgetten.  

3) Controleer de levering van de prestatie steekproefsgewijs door 
bijvoorbeeld: 

• Het uitvoeren van cliënttevredenheidsonderzoeken of specifieke 
uitvraag doen over de levering van de zorg; 

• bevestigingsbrief inzake ontvangen zorg sturen naar cliënten met het 
verzoek altijd te reageren; 

• navraag doen bij zogenaamde heronderzoeken c.q. herindicaties in 
hoeverre de zorg daadwerkelijk is ontvangen en evalueren van de 
kwaliteit van de geleverde zorg; 

• het uitvoeren van eigen steekproeven op dossiers bij 
zorginstellingen eventueel in combinatie met periodieke gesprekken 
met de zorgaanbieder; 

Aanbeveling: 
Wij adviseren u om een combinatie van bovenstaande ‘soft controls’ te 
implementeren binnen de processen van de gemeente c.q. binnen de 
processen van de IASZ. 
Als sluitstuk van de controle kan de gemeente/samenwerkingsverband 
gebruik maken van de productieverantwoording die veelal jaarlijks 
conform het contract door de zorgaanbieders wordt opgesteld. Op basis 
van de productieverantwoording vindt jaarlijks (financiële) afwikkeling van 
het contract plaats. De gemeente/samenwerkingsverband 
controleert de verantwoording. Hierbij worden onder meer de volgende 
varianten onderkend: 

 Belangrijk aandachtspunt in 2016/2017 

(landelijk probleem). 

Een afspraak is gemaakt met IASZ om 

gezamenlijk te bespreken hoe de 

aandachtspunten het best opgevolgd 

kunnen worden.   

Voor de 

jaarrekeningcontrole. 

 

Paul Dubbe 

(proceseigenaar) 

Richard Vernooij 

(uitvoering) 

In uitvoering.  

 

Er is overleg gevoerd met 

IASZ. Er Is afgesproken 

om binnen 3 jaar 

maatregelen te nemen om 

minder afhankelijk te 

worden van derden. 
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• Gemeente/samenwerkingsverband beschikt zelf over een 
betrouwbare cliëntregistratie, voert zelfstandig controles uit op 
de prestatielevering en sluit de bestandsgegevens van de 
zorgaanbieder aan op de eigen cliëntregistratie 

• Gemeente/samenwerkingsverband hanteert de afrekenvariant. 
Gemeente/samenwerkingsverband vraagt om een controleverklaring bij 
de productieverantwoording op basis van het landelijk (of 
lokaal/regionaal) protocol. Voordeel van deze variant is dat op basis van 
het landelijk controleprotocol aandachtspunten als prestatielevering en 
indicatiestelling worden gecontroleerd door de huisaccountant van de 
zorgaanbieder. Nadeel van deze variant is de afhankelijkheid van derden, 
de zorgaanbieder en de accountant van de zorgaanbieder, ook in relatie 
tot het proces van totstandkoming van de jaarrekening en de controle van 
de 
jaarrekening van de gemeente/ samenwerkingsverband. 

Sociaal domein 
jaarrekening en de controle van de jaarrekening van de gemeente/ 
samenwerkingsverband.  
Wij onderkennen de situatie van de gemeente Bloemendaal, waarbij de 
gemeente afhankelijk is van zorgverleners en de SVB. Niettemin 
benadrukken wij de verantwoordelijkheid van de gemeente voor de 
getrouwe en rechtmatige verantwoording van de lasten in de jaarrekening 
en de tijdige verstrekking van informatie die in de jaarrekening moet 
worden opgenomen. 
Aanbeveling: 
Wij adviseren de gemeente na te gaan welke risico’s bestaan in relatie tot 
onzekerheden omtrent de geldstroom en het eventueel niet tijdig kunnen 
afronden van de controle van de jaarrekening. In aansluiting daarop 
adviseren wij u om bovenstaande elementen met de IASZ en SVB te 
bespreken. 

In uitvoering. IASZ heeft al contact gezocht 

met SVB.  

Voor de 

jaarrekeningcontrole. 

 

Paul Dubbe 

(proceseigenaar) 

Richard Vernooij 

(uitvoering) 

IASZ heeft al meerdere keer 

contact gehad met SVB. De 

risico’s zijn bekend bij IASZ. 
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Bevinding/advies  Reactie management Planning  proceseigenaar Status 

Subsidie 2016: 
Wij adviseren de gemeente de checklist rechtmatigheid 
Subsidieverstrekkingen die wordt gehanteerd voor de VIC aan te 
passen aan de huidige Algemene Subsidieverordening 2015. 
Daarnaast adviseren wij de gemeente om in de 
subsidiebeschikkingen te verwijzen naar de juiste 
subsidieverordening. 

Het advies van de accountant wordt opgevolgd 

en wordt uitgevoerd voor de 

jaarrekeningcontrole. De standaardbrief is 

aangepast.  

 

Voor de 

jaarrekeningcontrole. 

 

Paul Dubbe 

(proceseigenaar) 

René Arendse 

(uitvoering) 

Is uitgevoerd. 

 

Subsidieproces 2017: 
Wij adviseren u de naleving van de termijnen in het proces inzake 
de vaststelling van de subsidie strikter te monitoren. Tevens achten 
wij een heldere analyse van de oorzaken van de 
termijnoverschrijdingen raadzaam. Deze analyse kan als 
uitgangspunt dienen bij een mogelijke herinrichting van het proces 
of bijstelling van het huidige beleid. 
Daarnaast adviseren wij u om  subsidie-instellingen te stimuleren 
om de  subsidie-aanvragen tijdig in te dienen binnen de geldende 
termijn die door de ASV wordt voorgeschreven, zodat de 
hardheidsclausule niet hoeft te worden toegepast. 

Het advies van de accountant wordt opgevolgd. 

Het subsidieproces wordt Lean en doelmatiger 

ingericht en uitgevoerd.   

In 2017 Paul Dubbe 

(proceseigenaar) 

René Arendse 

(uitvoering) 

Uitgevoerd. 

Meerdere werksessies 

gehad. Een plan van 

aanpak gemaakt. 

Uitvoering in 2017. 

 

Omgevingsvergunning: 
Wij adviseren u om eindejaars alsnog de aansluiting te maken 
tussen SquitXO en de financiële administratie. Daarnaast adviseren 
wij u om voor boekjaar 2017 tevens tussentijdse aansluiting, 
teneinde om verschillen tussen SquitXO en de financiële 
administratie te voorkomen. 
 

De aansluiting wordt voor de jaarrekening 

uitgevoerd door de afdeling dienstverlening. Het 

proces wordt door 3 verschillende afdelingen 

uitgevoerd.  Een afspraak is gemaakt om het 

proces en de onderlinge afstemming te 

verbeteren en de tussentijdse aansluiting te 

monitoren.  

Voor de 

jaarrekeningcontrole. 

 

Rob vd Hoek 

(proceseigenaar 

vanwege 

budgethouder-

schap) 

Teamleider IOV  

(uitvoering) 

Is uitgevoerd. 

Afgesproken om de 

tussentijdse aansluiting 

minimaal 2 keer per jaar 

te maken.  

Verbijzonderde interne controle: 
Wij adviseren de gemeente om de relatie/koppeling tussen de 
risico’s en de geïdentificeerde interne beheersmaatregelen in de 
desbetreffende processen concreet te benoemen, teneinde om vast 
te stellen dat de interne beheersorganisatie adequaat heeft gewerkt. 
De genoemde vastlegging stelt de gemeente in staat vast te stellen 
welke risico’s zijn geïdentificeerd, welke beheersmaatregelen zijn 
getoetst en welke bevindingen in dit kader zijn geconstateerd.  

Wordt opgevolgd. Is onderdeel van de 

implementatie Key Control Dashboard(KCD). 

Het KCD is een digitaal IC-plan per proces 

(inclusief AO, risico’s en key controls). De 

risico’s worden in het KCD vastgelegd. 

Uitvoering in voorjaar 

2017 

Victor Portanger  

(proceseigenaar) 

Zeng Huang 

(uitvoering) 

 

KCD is aangeschaft en 

geïmplementeerd. 

Risico’s zijn opgenomen 
in het KCD. De 

organisatie zal 

geleidelijk meer hiermee 

gaan werken.  
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IT-organisatie GRIT: 
Ondanks dat verschillende IT-processen nog niet volledig zijn 
geharmoniseerd en geoptimaliseerd stellen wij vast dat de inrichting 
van de IT-organisatie inzake “logische toegangsbeveiliging”, 
“changemanagement” en “continuïteit” van voldoende niveau is.  

Belangrijk aandachtspunt in 2017. Wordt door 

GRIT opgevolgd.  

Zie ook collegebrief.  

Continu 

 

Rob vd Hoek 

(proceseigenaar) 

Jeroen Kuijk 

(uitvoering) 

Niveau is voldoende. 

Het streven is om de 

IT-organisatie verder 

te verbeteren.  

Dataveiligheid: 
Wij onderschrijven de reeds getroffen maatregelen van uw 
gemeente inzake het voorkomen van dataprivacy en het kunnen 
melden ervan. Wij achten het aanbevelenswaardig om awareness 
meer in te bedden in uw organisatie mogelijk door middel van 
trainingen of meldingen op intranet.  
 

Wordt door GRIT opgevolgd. 

Informatiebeveiliging en privacy is een van de 

belangrijk aandachtspunten van het MT. 

Continu 

 

Rob vd Hoek 

(proceseigenaar) 

Wineke de Porto 

(uitvoering) 

In uitvoering. Het 

streven is om 

bescherming van de 

databeveiliging en 

privacy verder te 

verbeteren. 
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