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1.

Inleiding

Tot en met 2020 geven externe accountants een rechtmatigheidsoordeel bij
de jaarrekening af. Door een wetswijziging wordt vanaf 2021 het college
van burgemeester en wethouders zelf verantwoordelijk voor het afgeven
van de rechtmatigheidsverantwoording. De externe accountants geven
vanaf dat moment alleen nog een controleverklaring af met een oordeel
over de getrouwheid van de jaarrekening.
1.1

Aandacht voor rechtmatig handelen

De rechtmatigheidsverantwoording gaat erover of de uitgaven voldoen aan relevante wet –en
regelgeving. Het college van burgemeester en wethouders is hiervoor verantwoordelijk. De
accountant besteedt momenteel in de controleverklaringen die zij jaarlijks afgeven aandacht
aan de getrouwheid èn rechtmatigheid. Interne controle voert hiervoor interne audits uit die
gericht zijn op het krijgen van een onafhankelijk en objectief oordeel over de getrouwe en
rechtmatige totstandkoming van de baten, lasten en balansmutaties, zoals deze in de
jaarrekening staan. De resultaten van deze audits vormen een belangrijke input voor de
beoordeling door de accountant.
Het college stelt jaarlijks een intern controleplan vast. Daarin is opgenomen welke
aanvullende controleactiviteiten op de bestaande controle –en beheersmaatregelen in
processen worden uitgevoerd. De focus ligt op de processen met de grootste (financiële en
maatschappelijke) omvang/ risico’s. Het normenkader en toetsingskader uit het
Controleprotocol1 vormen de uitgangspunten voor interne controle. In bijlage 1 een
overzicht van de controles van de afgelopen jaren.

1

Het Controleprotocol geeft de accountant nadere aanwijzingen over de reikwijdte van hun jaarlijkse
accountantscontrole. Het meest recente Controleprotocol is in februari 2020 (voor een periode van twee
jaar) door de gemeenteraad vastgesteld.

Pagina 3 van 23

1.2

Wijzingswet m.b.t. rechtmatigheid

Voor de opzet en inhoud van de begroting en jaarrekening gelden wettelijke eisen die zijn
vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De
commissie BBV geeft die richtlijnen aan gemeenten en andere decentrale overheden over de
uitvoering en toepassing van het BBV.
Er komt een wetswijziging aan over de verantwoording over rechtmatigheid in jaarrekeningen
van gemeenten. In de meicirculaire 2018 is dit door het ministerie van BZK al aangekondigd
dat vanaf 2021 het college van burgemeester en wethouders zich rechtstreeks gaat
verantwoorden over de rechtmatigheid aan de raad. De redenen voor deze wijziging zijn:
1. Een expliciete rechtmatigheidsverantwoording onderstreept de politieke
aanspreekbaarheid van het college van Burgemeester en wethouders.
2. Het kan een kwaliteit verhogend effect op de financiële bedrijfsvoering bij gemeenten
(en provincies) hebben.
3. De voorgestelde methodiek sluit bovendien aan bij een bredere maatschappelijke trend,
waarbij het bestuur verantwoording aflegt over de rechtmatigheid.
De verantwoordelijkheid voor de financiële huishouding en het rechtmatig handelen wordt
hiermee explicieter bij het college belegd. Dat is een verplichting en een uitdaging. Omdat de
rechtmatigheidsverantwoording moet plaatsvinden over het boekjaar 2021 betekent dit dat
we ‘klaar’ moeten zijn voor 1-1-2021.

1.3

Leeswijzer

Deze notitie is als volgt opgebouwd:
 In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de (keuze van) vorm en inhoud van de
rechtmatigheidsverklaring.
 In hoofdstuk 3 is een procesvoorstel opgenomen om te komen tot een proces voor
rechtmatigheidsverantwoording vanaf 2021.
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2.

Rechtmatigheidsverantwoording

Het gesprek over de jaarrekening vindt nu vooral plaats tussen de raad en
de accountant. Doel van de wetwijziging is meer dialoog tussen college en
raad/Auditcommissie. Dat gesprek gaat minimaal over de financiële
rechtmatigheid en eventuele verbetermaatregelen.
2.1

Wat houdt een rechtsmatigheidsverklaring in?

Het college van burgemeester en wethouders meldt vanaf het jaarverslag over het boekjaar
2021 dat zij rechtmatig hebben gehandeld. Er wordt helder geschetst hoe zij tot deze
verantwoording zijn gekomen, welke processen zijn getoetst aan welke normen 2 èn welke
verbeteringen zij willen doorvoeren. In bijlage 2 het model en toelichting zoals in januari
2020 beschikbaar is gekomen.
Er is geen tussentijdse beoordeling meer door de accountant op financiële rechtmatigheid. De
ambtelijke organisatie is daarin zelf aan zet. De externe accountant geeft wel een oordeel
over de getrouwheid van de jaarrekening. Daarin zit nog wel een oordeel in over de
getrouwheid van de rechtmatigheidsverantwoording van het college. Zij beoordelen of er
goed getoetst is en of eventueel geconstateerde rechtmatigheidsfouten gerapporteerd zijn. Je
kunt immers wel iets verklaren maar je zult daarbij moeten aantonen dat wat je verklaart
een getrouwe weergave is.

2.2

Welke opties zijn mogelijk?

De wetswijziging gaat over het verplicht verantwoording afleggen over financiële
rechtmatigheid. Hieraan moeten we minimaal voldoen. Die nieuwe wettelijke opdracht kan
ook de start zijn van een groeiproces naar in control zijn. In control gaat verder dan
rechtmatigheid. Het gaat dan naast risico’s over rechtmatigheid, ook om doelmatigheid en
doeltreffendheid. Niet alleen financiële thema’s vallen eronder, maar ook IT, veiligheid en
privacy.

Werken we financieel
rechtmatig?

+
Doen we de dingen
goed?

+
Doen we de goede
dingen?

Naleving regelgeving

Wettelijk minimum

+
Doelmatige
bedrijfsvoering

+
Doeltreffende
bedrijfsvoering

Hoe ver je wilt gaan en op welke termijn, ligt aan de startpositie, het ambitieniveau van het
college en onze verandercapaciteit.

2

De raad stelt het normenkader vast
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3.

Procesvoorstel

Zoals het nu lijkt zal de rechtmatigheidsverantwoording moeten
plaatsvinden over het boekjaar 2021. Dat betekent dat we ‘klaar’ moeten
zijn voor 1-1-2021. Onze Interne Controle moet vanaf dat moment kunnen
toetsen op de rechtmatige totstandkoming van de baten, lasten en
balansmutaties. Om dat te kunnen doen, moeten processen goed ingericht
en beschreven zijn. En er moet bepaald zijn hoe Interne Controle hierop kan
toetsen.

Het is voor onze organisatie niet realistisch om de benodigde activiteiten
voor het eind van 2020 af te kunnen ronden.
De redenen hiervoor zijn:
 De informatie vanuit commissie BADO was laat beschikbaar (20 maart 2020).
Daarnaast is er tot nu toe nog geen formele besluitvorming.
 Veel onduidelijkheid tot 20 maart 2020 en ook nog daarna. Tot op heden is de
kadernota rechtmatigheid BBV nog niet beschikbaar.
 De toegezegde handreiking van de NBA over hoe de accountant de
rechtmatigheidsverantwoording zal controleren is nog niet beschikbaar.
 Trainingen en informatiedagen zijn pas na augustus 2020 beschikbaar (o.a. i.v.m.
corona)
 Andere capaciteit en/of prioriteit in de voorgaande periode.
 De corona crisis maakt de benodigde afstemming en overleg bewerkelijker.
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3.1

Tussenoplossing 2021: de werkzaamheden voor het opstellen van de
rechtmatigheidsverantwoording 2021 beleggen bij de accountant

We werken in 2021 met een tussenoplossing. Vooralsnog gaan we er van uit dat de
aangekondigde wetswijziging ook daadwerkelijk ingaat per 1-1-2021. Voor het jaar 2021
zullen we het college voorstellen de werkzaamheden voor het opstellen van de
rechtmatigheidsverantwoording 2021 te beleggen bij de accountant en 2021 te bestempelen
als een leer- en overdracht jaar. Via de Perspectiefnota is hiervoor in 2021 geld geraamd.

3.1.1 Activiteiten die we oppakken in 2020
3.1.1.1 Bewustwording creëren
De Commissie Bedrijfsvoering en Auditing Decentrale Overheden (BADO) geeft aan dat de
invoering van de rechtmatigheidsverantwoording een groeiproces is. Gericht op de het
betrekken van de gemeentelijke organisatie bij de verbetering van de bedrijfsvoering en de
interne beheersing3. Dit betekent dat de hele gemeentelijke organisatie meegenomen wordt
in de voorbereidingen voor de rechtmatigheidsverantwoording en de activiteiten die nodig
zijn om deze rechtmatigheidsverantwoording te realiseren.
Qua bewustwording en voorlichting gaat het over:
 de reden van de wetswijziging;
 de veranderingen in de verantwoording over rechtmatigheid;
 de betekenis van deze veranderingen voor de rollen en verantwoordelijkheden van de
raad, het college en de accountant4;
 de gevolgen die dit heeft voor de organisatie (b.v. de interne controlefunctie, rol &
verantwoordelijkheid management, etc.)
 de ambitie die het college formuleert; en
 het invoeringsproces (stand van zaken, nieuwe acties, etc.).
Hierbij is aandacht voor het verschil in informatiebehoefte en worden er diverse
communicatiedoelgroepen benoemd (b.v medewerker bestuursdienst, direct betrokken
medewerkers, management, college, raad, etc.).
Wat (acties)

Wie (betrokkenen)

Wanneer
klaar
(planning)

Opstellen plan van aanpak

Voor: directie en college
Voorbereid door: WG-RMV

Opstellen communicatieplan

Voor: diverse doelgroepen
Voorbereid door: communicatie + WG-RMV

Augustus
bespreken en
vaststellen DT
Eind september
vaststellen DT
Uitvoering
volgens
planning CP

Resultaat:



Informatieoverdracht over
rechtmatigheidsverantwoording en
consequenties en acties

3.1.1.2 Besluitvorming over ambitie
3

4

Notitie Rechtmatigheidsverantwoording, pagina 11, Commissie BADO, 20 maart 2020.
Zie bijlage 4 : Invloed van de rechtmatigheidsverantwoording op de diverse rollen binnen de gemeente.
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Het college zal in de rechtmatigheidsverantwoording een uitspraak doen over de naleving van
de in wet- en regelgeving opgenomen bepalingen voor zover deze betrekking hebben op de
financiële stromen binnen de gemeente. Het college legt daarmee verantwoording af aan de
raad. De raad is verantwoordelijk voor het vaststellen van het normenkader voor deze
verantwoording. Het gaat dan specifiek over het vaststellen van de hoogte van de
verantwoordingsgrens en het normen- en toetsingskader. Ook zal de raad kaders stellen over
de diepgang van de verantwoording en de wijze van rapporteren door het college aan de
raad. Dit wordt vastgelegd in het controleprotocol.
Het college zal daarom in afstemming met (een vertegenwoordiging van) de gemeenteraad
moeten bepalen wat er volgens college en de gemeenteraad over de rechtmatigheid in de
bedrijfsvoering paragraaf moet worden opgenomen en wat het ambitie niveau is.
In overleg met de griffie zal bekeken worden of de voltallige gemeenteraad of een
vertegenwoordiging van de gemeenteraad bij dit proces betrokken dient te worden.
Voor de invulling van de rechtmatigheidsverantwoording zijn 3 varianten mogelijk:
1. Verantwoording gericht op financiële rechtmatigheid en hantering van de wettelijke
normen (=wettelijk minimum) (huidig niveau Noordoostpolder);
2. Verantwoording gericht op financiële rechtmatigheid + een aantal relevante
processen / thema’s benoemen die aandacht krijgen;
3. Verantwoording gericht op bredere bedrijfsvoering, zogenaamde In Control
Statement.
Het college zal in afstemming met de raad bepalen of zij een verantwoording wil gericht op
de financiële rechtmatigheid en hantering van de wettelijke normen of dat zij andere ambities
heeft. Deze nieuwe wettelijke opdracht kan ook de start zijn van een groeiproces naar in
control zijn.
Hierbij moet worden opgemerkt dat informatie verzamelen en vastleggen ten behoeve van de
rechtmatigheid niet kosteloos is. Dit vergt een behoorlijke ambtelijke inzet. Hoe veel de
veranderde rechtmatigheidsverantwoording de gemeente gaat kosten hangt af van het
ambitieniveau en de huidige kwaliteit van de interne beheersing van de gemeente. Hierbij is
het oordeel van de accountant over de kwaliteit van de interne beheersing van de gemeente
ook van belang. De varianten 2 en 3 vergen dusdanige extra controle inspanningen
(middelen en formatie) dat deze zeker niet binnen de huidige formatie worden opgepakt.
Veel collega gemeenten en colleges starten met de verantwoording gericht op financiële
rechtmatigheid en de hantering van de wettelijke normen.
We adviseren om bij de discussie over de ambitie de volgende uitgangspunten te betrekken:
- We kiezen een pragmatische aanpak;
- We sluiten zo veel mogelijk aan bij de huidige (verbijzonderde) interne
controlewerkzaamheden;
- We controleren zoals wettelijk moet, zo eenvoudig en efficiënt (kosten/ inzet) als kan
en op basis van gerichte inzet op onderdelen waar de gemeente een hoog/hoger risico
loopt.
We adviseren het college voor 2021 en 2022 te kiezen we voor de variant “wettelijk
minimum” (financiële rechtmatigheid), met de huidige verantwoordingsgrenzen en
hierover afstemming te zoeken met (een vertegenwoordiging van) de
gemeenteraad.
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Wat (acties)

Wie (betrokkenen)

Wanneer
klaar
(planning)

Afstemmen met griffie rol
gemeenteraad bij
ambitiebepaling
Themabijeenkomst College & DT
informerend en voorbereidend
op koers-bepaling / ambitie
Voorstel koers / ambitie

door: griffie en WG-RMV

Augustus /
September

Voor: College en directie
Voorbereid door: WG-RMV

Eind augustus

Door: College
Voorbereid door: WG-RMV
Door: College
Voor: (vertegenwoordiging van) de Raad
Voorbereid door: WG-RMV
Door: College ter info naar de raad
Voorbereid door: WG-RMV

Ambitie niveau helder.

Draagvlak voor gestelde ambitie.

September

Informeren en afstemmen met
raad voorstel koers / ambitie5
Vaststellen ambitie
Resultaat:

September
November

3.1.1.3 Actuele procesbeschrijvingen
Actuele procesbeschrijvingen vormen de basis voor de rechtmatigheidsverantwoording. In
deze procesbeschrijvingen dient aandacht te zijn voor functiescheiding, zichtbare
controlehandelingen en it-maatregelen (voldoende waarborgen t.a.v. betrouwbaarheid van
gegevensverwerking). In 2020 zullen de acties die nodig zijn om dit te realiseren
plaatsvinden.

Wat (acties)
t.a.v. processen6

Op basis van IV3 en een
risico-benadering bepalen
welke processen relevant zijn
voor de rechtmatigheidsverantwoording.

Zijn de proces beschrijvingen
up-to-date en voldoen ze aan
gestelde kwalitatieve eisen
vanuit IC?

Wat zijn de financiële
risico’s?

Wat zijn de financiële
beheersmaatregelen?

Vaststellen of processen ook
werken zoals ze zijn
beschreven (gegevens
gerichte controle processen).

Bepalen hoe de controle op
processen plaatsvindt en
5

Wie (betrokkenen)

Wanneer
klaar
(planning)

Door: proceseigenaren
Met ondersteuning van: IC, WG-RMV

De diverse
activiteiten
vinden plaats in
de periode juni
t/m december

Idem

Idem
Idem

Idem
Idem

Overwogen kan om te volstaan met 1 themabijeenkomst van College en (vertegenwoordigers van de)
Gemeenteraad gezamenlijk.
6
Zie bijlage 1: Overzicht interne audits afgelopen jaren.
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wordt vastgelegd
(dossieropbouw). Zowel in de
lijn als door de VIC

Werkgroep zal m.b.v. advies
van de accountant de
diepgang van de controle
bepalen.

Met proceseigenaren
bespreken diepgang van de
controle.
Resultaat:

Door: WG-RMV

Door: IC, WG-RMV



Processen eenduidig beschreven, risico’s
geïdentificeerd en key controls gedefinieerd,
procescontrole ingericht (1e lijn).

3.1.1.4 Afstemmen met de accountant
Voor 2021 willen we het college voorstellen de werkzaamheden voor het opstellen van de
rechtmatigheidsverantwoording 2021 te beleggen bij de accountant.
De organisatie zal in 2020 en 2021 de voorbereidingen treffen om de
rechtmatigheidsverantwoording over het boekjaar 2022 zelf op te kunnen stellen. Zoals in de
vorige paragraaf is aangegeven controleert de accountant dan de werkzaamheden die de
organisatie voor de rechtmatigheidsverantwoording heeft uitgevoerd en verklaart dan, naar
verwachting, dat de rechtmatigheidsverklaring van het college een getrouw beeld geeft.
Dit maakt dat er bij de verdere inrichting van de (interne) beheersing van de organisatie
overleg met de accountant noodzakelijk en wenselijk is.

Wat (acties)

Wie (betrokkenen)

Wanneer
klaar
(planning)

Afspraken maken over en
opdracht verstrekken aan
accountant voor de
rechtmatigheidsverantwoording
boekjaar 2021
Overleggen met en advies
vragen aan de accountant over
de inrichting van de interne
beheersing van de organisatie
Resultaat:

BFPC

December

Door: WG-RMV

Op afroep

3.2



Opdracht aan Baker Tilly

Wat gaan we doen in 2021 ter voorbereiding op 2022

Als het college zelf een rechtmatigheidsverantwoording gaat afgeven bij de jaarrekening
2022 heeft dit gevolgen voor de (interne) beheersing van de organisatie. Het college moet
zelf een onderbouwde verklaring afgeven over het rechtmatig handelen van de organisatie.
De wijziging in de verantwoordelijkheden ten aanzien van de rechtmatigheid betekent dat het
de organisatie rechtmatigheidscontroles moet gaan inrichten, uitvoeren, controleren en
rapporteren. De accountant zal vervolgens deze werkzaamheden toetsen, om te kunnen
controleren en verklaren dat de rechtmatigheidsverklaring van het college een getrouw beeld
geeft. In 2021 zal de focus liggen op de activiteiten die nodig zijn om over het boekjaar 2022
zelf een onderbouwde rechtmatigheidsverklaring af te geven.
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3.2.1 Activiteiten die we oppakken in 2021
3.2.1.1 Scope en normenkader
2021 zal in het teken staan van de bepaling van de scope en diepgang van de
werkzaamheden die nodig zijn om een onderbouwde en betrouwbare
rechtmatigheidsverantwoording af te kunnen geven.
Net als bij het vaststellen van de ambitie betrekken we hierbij de volgende uitgangspunten:
- We kiezen een pragmatische aanpak;
- We sluiten zo veel mogelijk aan bij de huidige (verbijzonderde) interne
controlewerkzaamheden;
- We controleren zoals wettelijk moet, zo eenvoudig en efficiënt (kosten/ inzet) als kan
en op basis van gerichte inzet op onderdelen waar de gemeente een hoog/hoger risico
loopt.
Op basis hiervan zal in overleg met het management en in afstemming met de accountant
gekeken worden welke processen binnen de gemeente voor de
rechtmatigheidsverantwoording minimaal gecontroleerd moeten worden. Het gaat hierbij om
processen met een hoog financieel omvang/ risico. Vervolgens moet bepaald worden hoe de
rechtmatigheidscontroles worden ingericht en uitgevoerd uitgevoerd, eventueel gecontroleerd
en op welke manier hierover de bevindingen worden gerapporteerd en vastgelegd.
Verder wordt bepaald of het huidige normenkader voldoet als basis voor het afleggen van de
rechtmatigheidsverantwoording of en waar nog aanpassingen nodig zijn.
Het Controleprotocol en normenkader voor het begrotingsjaar 2021 en 2022 zal door de Raad
vastgesteld moeten worden. Lopende het begrotingsjaar 2021 en 2022 zal dit normenkader
moeten worden bijgewerkt op basis van de in dat jaar vastgestelde verordeningen.

Wat (acties)
t.a.v. het normenkader

analyse van het normenkader
voor de financiële
rechtmatigheid; is dit actueel
en is dit vertaald in een
toetsingskader?

Aanpassen financiële
verordening.

Maken controleverordening
passend bij rechtmatigheidsverantwoording.

Besluitvorming financiële
verordening en
controleprotocol
t.a.v. de interne controle

Analyse van de kwalitatieve
en kwantitatieve stand van
zaken van de
(verbijzonderde) interne
controle van de gemeente in
relatie tot de
rechtmatigheids-
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Wie (betrokkenen)

Wanneer
klaar
(planning)

Door: IC, WG-RMV

Periode
September 2021
t/m September
2022

Door: BFPC in samenwerking met WG-RMV

Uiterlijk
november 2021
Uiterlijk
november 2021

Door : IC / BFPC
Door: Raad
Voorbereid door: BFPC, IC in samenwerking met
WG-RMV

Uiterlijk
november 2021

Door: IC, WG-RMV

Periode
September 2021
t/m September
2022





verantwoording.
Onderzoeken of en in
hoeverre de accountant in de
huidige situatie steunt op
werkzaamheden (V)IC, wat
doet de accountant nu (nog)
om tot een
rechtmatigheidsoordeel te
komen. Vervolgacties
bepalen op basis van de
uitkomsten onderzoek.
Organiseren op welke wijze
de gemeentelijke organisatie
kan voldoen aan de kaders
gesteld in de NVCOS 6107
ten aanzien van objectiviteit,
onafhankelijkheid en
deskundigheid.

Resultaat:

Door: IC, WG-RMV

Periode
September 2021
t/m September
2022

Periode
September 2021
t/m September
2022




Duidelijke scope/visie en toereikend
normenkader voor de controle boekjaar
2022
Intern controleplan boekjaar 2022

Voor /bij
vaststelling
begroting
2022

3.2.1.2 Oefenen en leren
Na de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording zal er sprake zijn van een
groeiproces. Dit zal zowel voor de gemeente als de accountant een leerproces zijn en
iedereen moet gaan ervaren hoe dit in de praktijk werkt.
Voorafgaand aan de rechtmatigheidscontrole 2022 zal in 2021 gestart worden met een ICtoets van processen in lijn met de nieuwe wetswijziging (zie ook overzicht acties). De
ervaringen en leerpunten die hiermee worden opgedaan kunnen worden gebruikt om
verbeteringen door te voeren en kunnen worden ingezet bij de (actualisatie) van
procesbeschrijvingen van andere processen die relevant zijn voor de
rechtmatigheidsverantwoording.
Tijdens de (voorbereidende) werkzaamheden voor de rechtmatigheidsverantwoording zal
tussentijds geëvalueerd worden, zodat eventuele verbeterpunten daar waar mogelijk direct of
anders het volgende jaar kunnen worden meegenomen in de rechtmatigheidsverantwoording.

3.3

Organisatie

3.3.1 Werkgroep WG-RMV
Voorgesteld wordt om een ambtelijke werkgroep de rechtmatigheidsverantwoording te laten
voorbereiden. De samenstelling van de werkgroep is weergegeven in onderstaand overzicht.
Vanaf juli zal de werkgroep iedere 14 dagen een korte werkgroep bespreking houden. Zo lang
de beperkende maatregelen ten aanzien van de Corona crisis gelden, zal dit via Star Leaf
worden ingepland. Evelien Klompe is de trekker van de werkgroep en verantwoordelijk voor
de planning van de werkgroep besprekingen en de agenda. Van de werkgroep besprekingen
zal een actiepunten- en beslispuntenlijst worden bijgehouden.
7

Beroepsregels voor accountants; stelt voorwaarden aan opsteller van de verklaring wil de accountant kunnen
steunen op de bevindingen van de gemeente.
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Deelnemers werkgroep

Cluster

Sander Wijdenes
Tot 31-07-2019
(afstudeerstage
bedrijfseconomie
(finance & control))

Stagiaire Advies

Marjolein Bast

BFPC

Geschatte benodigde inzet in
uren 2020: 50 uur overleg &
voorbereiding
Uren januari–juli 2021: 40
Uren juli–december 2021: 80
overleg & voorbereiding &
advies

Bote Smit
Geschatte benodigde inzet in
uren 2020: 50 uur overleg &
voorbereiding
Uren januari–juli 2021: 50
Uren juli–december 2021:
100
overleg & voorbereiding &
uitvoering

Petra Boekhout

BFPC /
Interne Controle

Advies

Geschatte benodigde inzet in
uren 2020: 50 uur overleg &
voorbereiding
uren 2021:120
overleg & voorbereiding &
advies

Medewerker
communicatie

Advies

Geschatte benodigde inzet in
uren 2020 en 2021: totaal
150
(50 uur overleg &
voorbereiding
100 uur uitwerken acties)

Evelien Klompe
Geschatte benodigde inzet in
uren 2020: 200
(50 uur overleg &
voorbereiding
150 uur uitwerken acties)
uren 2021: 300
(50 uur overleg &
voorbereiding
250 uur uitwerken acties)
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Advies

Motivatie deelname werkgroep
De inzet zal vooral liggen op het bieden van
ondersteuning bij
* het bepalen welke processen relevant zijn
voor de rechtmatigheids-verantwoording;
* de analyse van de processen of deze
voldoende beschreven zijn om de
rechtmatigheid aan te tonen;
* doorvoeren van verbeteringen.
Overige voorkomende werkzaamheden.
Zorgt voor de verbinding met BFPC. Kan
vanuit haar achtergrond als RA adviseren over
de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording. Heeft nauwe contacten met
accountants en controlemedewerkers van
Baker Tilly.
Zal als senior medewerker Interne Controle
adviseren, meedenken en mede uitvoeren van
diverse activiteiten rondom de
rechtmatigheids-verantwoording.
Punt van aandacht is hierbij de onafhankelijke
positie van de IC.
Bote zal deels als werkgroep lid optreden en
deels als IC.
Als adviseur bedrijfsvoering / control mede
verantwoordelijk voor het ontwikkelen en
verbeteren van het bedrijfsvoering
instrumentarium, waaronder de
rechtmatigheidsverantwoording.
Adviseren en ondersteunen van de organisatie
bij de invoering van de
rechtmatigheidsverantwoording
Adviseren van de werkgroep over de
voornamelijk interne communicatie rondom de
invoering van de rechtmatigheidsverantwoording.
Verantwoordelijk voor het opstellen en
uitvoeren van het communicatieplan.
Als adviseur bedrijfsvoering / control mede
verantwoordelijk voor het ontwikkelen en
verbeteren van het bedrijfsvoering
instrumentarium, waaronder de
rechtmatigheidsverantwoording.
Adviseren en ondersteunen van de organisatie
bij de invoering van de
rechtmatigheidsverantwoording.
Tekker van het project.

3.3.2 Tijdens het traject wordt afgestemd met:
Het management
In het reguliere maandelijkse overleg tussen de gemeentesecretaris en de adviseurs
bedrijfsvoering zal de stand van zaken rondom de invoering van de
rechtmatigheidsverantwoording worden besproken. Daarnaast zullen eventuele beslispunten
of keuzemomenten in dit overleg worden voorbereid en zullen communicatiemomenten
worden afgestemd.
College en portefeuillehouder Financiën
Met de portefeuillehouder Financiën zal de voorafgaand aan besluitvorming in college en raad
worden afgestemd. Daarnaast kan met het college worden besproken op welke wijze zij
betrokken wil zijn bij de voorbereiding op de rechtmatigheidsverantwoording.
De accountant.
Met ingang van de wetswijziging over rechtmatigheidsverantwoording geeft de externe
accountant alleen nog een controleverklaring af met een oordeel over de getrouwheid van de
jaarrekening.
De accountant toetst daarbij wel of de rechtmatigheidsverantwoording getrouw is!
Hierbij wordt beoordeeld of de rechtmatigheidsverantwoording:
 Juist, toereikend en volledig is;
 Geschikt is voor het doel waarvoor deze wordt verstrekt;
 Bij volksvertegenwoordigers geen ander beeld oproept, dan overeenkomt met de
feiten.
Dit maakt dat afstemming en overleg met de accountant over de wijze waarop door de
gemeente de rechtmatigheidsverantwoording wordt vorm geven noodzakelijk is. Op deze
manier wordt voorkomen dat de accountant alsnog zelf (delen van) de
rechtmatigheidsverantwoording over doet omdat deze van mening is onvoldoende te kunnen
steunen op de bevindingen van de gemeente.
Met Baker Tilly zijn afspraken gemaakt over het beschikbaar stellen van kennis en ervaring.
Op initiatief van de gemeente zullen zij op afroep kennis, ervaring en expertise inbrengen.

3.3.3 Documentatie/archief
Voor de werkgroep leden zal op de P schijf een gezamenlijke map worden aangemaakt waar
alle documentatie rondom de werkzaamheden zal worden opgeslagen. Daarnaast zullen daar
waar nodig documenten worden opgeslagen in het zaaksysteem.

3.4

Financiën

Zoals in § 3.2.2 is aangegeven is afstemming met de accountant van de gemeente van groot
belang. De gemeenteraad is via de Voorjaarsrapportage 2020 voorgesteld hiervoor
incidenteel een budget van € 15.000 beschikbaar te stellen.
Daarnaast is in de perspectiefnota 2020 voor 2021 een incidenteel bedrag van ad. € 25.000,opgenomen in verband met een verwachte stijging van de kosten van de accountant. Voor
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2022 en verder is een structureel bedrag ad. € 25.000 opgenomen ten behoeve van de
rechtmatigheidsverantwoording.

3.5

Risico’s

Mogelijke risico’s die zich kunnen voordoen zijn:
1. Onvoldoende capaciteit om de rechtmatigheidsverantwoording 2021 zelfstandig vorm
te geven.
Om de organisatie voor te bereiden op de rechtmatigheidsverantwoording moet de nodige
capaciteit beschikbaar zijn. Niet alleen van de werkgroep leden maar ook van de organisatie,
proceseigenaren, etc. Het voorbereiden van de organisatie op de
rechtmatigheidsverantwoording heeft prioriteit. De analyse acties (zie overzicht) zullen meer
inzicht bieden hoeveel inzet van de organisatie gevraagd zal worden.
De directie en het management van de organisatie sturen op de inzet van capaciteit.
De werkgroep monitort de stand van zaken en zal beoordelen of en waar eventueel extra
inzet nodig is. In de Perspectiefnota is € 25.000 opgenomen voor extra accountantskosten in
2021.
In 2020 is extra inzet ingehuurd in de persoon van Lisanne Robben. Met deze extra inzet is
capaciteit beschikbaar om de procesbeschrijvingen te actualiseren en daar waar nodig op te
stellen.
2. Onvoldoende kwaliteit om de rechtmatigheidsverantwoording 2021 zodanig vorm te
geven dat de accountant hierop kan en wil steunen.
Ondanks alle inspanningen lukt het de organisatie niet om voor 2021 een
rechtmatigheidsverantwoording vorm te geven waar de accountant op kan en wil steunen.
Wanneer dit tijdig blijkt kan de gemeente de accountant de opdracht geven alle activiteiten of
bepaalde activiteiten voor de rechtmatigheidsverantwoording uit te voeren.
Zoals is aangegeven in § 3.2.2 is, zijn met Baker Tilly afspraken gemaakt over het
beschikbaar stellen van kennis en ervaring. Op initiatief van de gemeente zullen zij daar waar
gevraagd kennis, ervaring en expertise inbrengen.
In de Perspectiefnota is € 50.000 opgenomen voor extra accountantskosten in 2021.
3. Beperkende maatregelen als gevolg van de Coronacrisis leiden tot vertraging in de
voorbereiding.
Sinds de beperkende maatregelen die als gevolg van de Coronacrisis van kracht zijn werken
de medewerkers van de gemeente thuis. Dit heeft een vertragend effect op de snelheid en de
voortvarendheid van de werkzaamheden die nodig zijn voor de rechtmatigheidsverantwoording. Door middel van telefonisch contact en videobellen wordt geprobeerd de
vaart erin te houden.
Het is mogelijk dat o.a. als gevolg van de coronacrisis de invoeringsdatum van de
rechtmatigheidsverantwoording wordt uitgesteld met 1 jaar. Mocht dit het geval zijn dan kan
de gemeente 2021 gebruiken als ervaringsjaar om proef te draaien.
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Bijlagen
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Bijlage 1 Interne Audits
Onderstaande tabel laat zien welke processen en andere punten de afgelopen drie jaar zijn
onderzocht door de accountant (ACC) of via interne controle (VIC).
Een U staat voor een uitgebreid onderzoek, MDB voor een meer dan beperkt onderzoek, een
B voor een beperkt onderzoek en een R voor een specifiek onderzoek naar risico’s en de
getroffen maatregelen ter voorkoming daarvan.

Processen:
Inkoop en aanbesteding
Grondexploitatie
Sociaal Domein
Huisvesting onderwijs
Subsidieverstrekkingen
Treasury
Personeel
Huren en pacht
Waardebepaling WOZ
Activeren en afschrijven investeringen
Leges en heffingen:
ARO, inclusief kwijtscheldingen
Begraafrechten
Leges omgevingsvergunningen
Secretarieleges
Overige rechtmatigheidsaspecten:
Staatssteun
Specifieke onderzoeken risico’s:
Gewaarborgde geldleningen
Grote projecten
Grondexploitatie waardering gronden
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2017
ACC
VIC

2018
ACC
VIC

2019
ACC
ACC

MDB
MDB
U
MDB
U
B
B
B
MDB
B

MDB
MDB
U
B
U
B
B
B
MDB
B

MDB
MDB
U

MDB
B
B
B

MDB
B
B
B

MDB
B
B
B

B

B

B

R
R
R

U
B
B
B
MDB
B

R
R
R

R
R
R

Bijlage 2 Model
Rechtmatigheidsverantwoording
https://vng.nl/files/vng/20190225-handleiding-verbijzonderde-internecontrole.pdf
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Bijlage 3: Activiteitenoverzicht
Wat (acties)
Bewustwording creëren

Wie (betrokkenen)

Wanneer
klaar
(planning)
2021

Opstellen plan van aanpak

Voor: directie en college
Voorbereid door: WG-RMV

Opstellen communicatieplan

Voor: diverse doelgroepen
Voorbereid door: communicatie + WG-RMV

Augustus
bespreken en
vaststellen DT
Eind september
vaststellen DT
Uitvoering
volgens
planning CP

Resultaat:



Wat (acties)
Bewustwording creëren

Wie (betrokkenen)

Wanneer
klaar
(planning)
2021

Afstemmen met griffie rol
gemeenteraad bij
ambitiebepaling
Themabijeenkomst College & DT
informerend en voorbereidend
op koers-bepaling / ambitie
Voorstel koers / ambitie

door: griffie en WG-RMV

Augustus /
September

Voor: College en directie
Voorbereid door: WG-RMV

Eind augustus

Door: College
Voorbereid door: WG-RMV
Door: College
Voor: (vertegenwoordiging van) de Raad
Voorbereid door: WG-RMV
Door: College ter info naar de raad
Voorbereid door: WG-RMV

Ambitie niveau helder.

Draagvlak voor gestelde ambitie.

September

Wie (betrokkenen)

Wanneer
klaar
(planning)
2021

Door: proceseigenaren
Met ondersteuning van: IC, WG-RMV

De diverse
activiteiten
vinden plaats in
de periode juni
t/m december

Informeren en afstemmen met
raad voorstel koers / ambitie8
Vaststellen ambitie
Resultaat:

Wat (acties)
Actuele
procesbeschrijvingen
t.a.v. processen9

Op basis van IV3 en een
risico-benadering bepalen
welke processen relevant zijn
voor de rechtmatigheidsverantwoording.

Zijn de proces beschrijvingen
up-to-date en voldoen ze aan
8

Informatieoverdracht over
rechtmatigheidsverantwoording en
consequenties en acties

Idem

September
November

Overwogen kan om te volstaan met 1 themabijeenkomst van College en (vertegenwoordigers van de)
Gemeenteraad gezamenlijk.
9
Zie bijlage 1: Overzicht interne audits afgelopen jaren.
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gestelde kwalitatieve eisen
vanuit IC?

Wat zijn de financiële
risico’s?

Wat zijn de financiële
beheersmaatregelen?

Vaststellen of processen ook
werken zoals ze zijn
beschreven (gegevens
gerichte controle processen).

Bepalen hoe de controle op
processen plaatsvindt en
wordt vastgelegd
(dossieropbouw). Zowel in de
lijn als door de VIC

Werkgroep zal m.b.v. advies
van de accountant de
diepgang van de controle
bepalen.

Met proceseigenaren
bespreken diepgang van de
controle.
Resultaat:

Idem
Idem

Idem
Idem
Door: WG-RMV

Door: IC, WG-RMV



Processen eenduidig beschreven, risico’s
geïdentificeerd en key controls gedefinieerd,
procescontrole ingericht (1e lijn).

Wat (acties)
Afstemmen met de
accountant

Wie (betrokkenen)

Wanneer
klaar
(planning)
2021

Afspraken maken over en
opdracht verstrekken aan
accountant voor de
rechtmatigheidsverantwoording
boekjaar 2021
Overleggen met en advies
vragen aan de accountant over
de inrichting van de interne
beheersing van de organisatie
Resultaat:

BFPC

December

Door: WG-RMV

Op afroep

Wat (acties)
Scope en normenkader

t.a.v. het normenkader

analyse van het normenkader
voor de financiële
rechtmatigheid; is dit actueel
en is dit vertaald in een
toetsingskader?

Aanpassen financiële
verordening.

Maken controleverordening
passend bij rechtmatigheidsverantwoording.

Besluitvorming financiële
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Opdracht aan Baker Tilly

Wie (betrokkenen)

Wanneer
klaar
(planning)
2021 - 2022

Door: IC, WG-RMV

Periode
September 2021
t/m September
2022

Door: BFPC in samenwerking met WG-RMV

Uiterlijk
november 2021
Uiterlijk
november 2021

Door : IC / BFPC
Door: Raad

Uiterlijk

verordening en
controleprotocol
t.a.v. de interne controle

Analyse van de kwalitatieve
en kwantitatieve stand van
zaken van de
(verbijzonderde) interne
controle van de gemeente in
relatie tot de
rechtmatigheidsverantwoording.

Onderzoeken of en in
hoeverre de accountant in de
huidige situatie steunt op
werkzaamheden (V)IC, wat
doet de accountant nu (nog)
om tot een
rechtmatigheidsoordeel te
komen. Vervolgacties
bepalen op basis van de
uitkomsten onderzoek.

Organiseren op welke wijze
de gemeentelijke organisatie
kan voldoen aan de kaders
gesteld in de NVCOS 61010
ten aanzien van objectiviteit,
onafhankelijkheid en
deskundigheid.

Resultaat:

Voorbereid door: BFPC, IC in samenwerking met
WG-RMV

november 2021

Door: IC, WG-RMV

Periode
September 2021
t/m September
2022

Door: IC, WG-RMV

Periode
September 2021
t/m September
2022

Periode
September 2021
t/m September
2022




10

Duidelijke scope/visie en toereikend
normenkader voor de controle boekjaar
2022
Intern controleplan boekjaar 2022

Voor /bij
vaststelling
begroting
2022

Beroepsregels voor accountants; stelt voorwaarden aan opsteller van de verklaring wil de accountant kunnen
steunen op de bevindingen van de gemeente.
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Bijlage 4: Overzicht rollen
De rechtmatigheidsverantwoording zal van invloed zijn op diverse rollen in de gemeente.
Rol

Invulling/betrokkenheid rol

Gemeenteraad

Verantwoordelijk voor het normenkader. Daarom is het
vooraf bespreken van de mate van rechtmatigheid, normstelling
en risicobereidheid van belang.
Voorbereidend gesprek tussen raad en college is van
belang. Er dient voor de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording een gesprek plaats te vinden met de vraag wat
onder de rechtmatigheidsverantwoording wordt verstaan. Wat is
de scope? Waarover kan verantwoord worden?
Jaarlijks verantwoordingsgesprek tussen raad en college
zal vormgegeven moeten worden. In dit gesprek kan het college
verantwoording afleggen aan de raad en kunnen ze onderling
kijken naar de beheers- en verbetermaatregelen die moeten
plaatsvinden. Daarbij is de vraag of dit gesprek met de gehele
raad gevoerd moet worden of een afvaardiging van de raad. De
raad zal moeten aangeven op welke wijze zij invulling wil geven
aan deze rol.
De rol tussen de raad en de accountant zal veranderen. De
accountant zal geen oordeel meer verstrekken over de
rechtmatigheid en de raad hierover informeren. De raad zal meer
natuurlijk advies over de (naleving) van de
rechtmatigheidsverantwoording ontvangen van de accountant om
haar toezichthoudende rol te kunnen uitvoeren op dit vlak.

College van Burgemeester en
Wethouders

Rechtmatigheid is een integrale verantwoordelijkheid van
het college. Dit betekent een andere rol van het college waarbij
zij zich moet vergewissen van de rechtmatigheid.
College zal zelf een verantwoording opstellen. Dit betreft het
gehele college en niet de wethouder Financiën. Hierbij spelen
verschillende vraagstukken zoals de effecten op de bedrijfsvoering
en de diepgang (toleranties) waar deze verklaring mee wordt
opgesteld. De verantwoording vergt een mate van transparantie
richting de raad. Daarnaast is het college niet 1x per jaar
verantwoordelijk maar permanent over het gehele boekjaar.
Het college is cultuurdrager voor cultuurverandering
binnen de gemeente. Dit vergt ook voorbeeldgedrag vanuit de
top.
Borgen in de organisatie is van belang. Het college moet
geïnformeerd worden waarop zij kunnen sturen. Wanneer kun je
een verantwoording tekenen?
College legt verantwoording af aan de raad. Dit zal zo veel
mogelijk aansluiten op de huidige P&C-cyclus.
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College gaat in gesprek met de raad over diepgang, kwaliteit
bedrijfsvoering, bevindingen en beheersmaatregelen.
Ambtelijke organisatie

Voorbeeldgedrag vanuit de directie is van belang.
Primair zijn clustermanagers verantwoordelijk. Zij moeten
“in control” willen zijn. In control zijn betekent: borgen van
processen en systemen. Dit moet aantoonbaar zijn. De
werkgroep kan clustermanagers adviseren en ondersteunen.
Veranderingen in verantwoordelijkheden brengt een
cultuurverandering met zich mee. Van belang is de invoering
van de rechtmatigheidsverantwoording te verankeren in de
organisatie.
Aandacht voor de relatie ambtelijke organisatie en college.
Verantwoordelijk voor duidelijke communicatie, proces en
planning.

Accountant

De accountant houdt een controlerende rol. Het oordeel is
niet meer gericht op de rechtmatigheid, maar nog wel op
getrouwheid van de jaarrekening en ook op de
getrouwheid van de rechtmatigheidsverantwoording.
Meer de rol van natuurlijke adviesfunctie. Meer advies geven
over de manier waarop de gemeente rechtmatigheid integreert
in de bedrijfsvoering. De accountant moet actief kijken hoe
deze op de interne beheersing kan steunen en minder hoeft
te controleren.
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