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Nr. RI19.0109 (2019)   Betreft: Reactie college op Boardletter 2019   Aan de leden van de Gemeenteraad   Geachte Raad,  De accountants van Ipa-Acon Assurance BV hebben in september 2019 de interimcontrole uitgevoerd. Dit in het kader van de opdrachtcontinuering voor de accountantscontrole (AI19.08457).  Naar aanleiding van deze controle heeft Ipa-Acon een Boardletter uitgebracht. Deze Boardletter brengt op hoofdlijnen verslag uit van de bevindingen over de interne beheersing van onze organisatie.  De auditcommissie zal uw raad hierover informeren.   Het college van burgemeester en wethouders geeft in deze raadsinformatiebrief een reactie op de Boardletter 2019.   Wij hebben de samenwerking met de accountants van Ipa-Acon tijdens deze interimcontrole opnieuw als prettig en constructief ervaren.   De accountant constateert, dat onze organisatie, met betrekking tot de (financiële) processen en het financieel-administratief beheer, over de hele linie genomen zich ontwikkelt en verbetert. Het stemt ons tevreden dat de accountant opmerkt dat de gewijzigde organisatieopzet mede bijdraagt aan verbeteringen in de P&C-cyclus, verdere procesontwikkeling en een degelijke VIC1-controle. Helaas kost het ons op dit moment moeite om de interne controle bij het Sociaal Domein (Wmo en Jeugdhulp) tijdig en op een goede wijze uit te laten voeren. Hierop nemen wij actie richting de teams. De VIC op de processen Wmo, Jeugdhulp en Participatie loopt momenteel ook achterstanden op door personele omstandigheden. Hierover hebben de accountant geïnformeerd en we onderzoeken de mogelijkheden voor ondersteuning hierbij.  Ipa-Acon staat in de Boardletter stil bij de opvolging van eerder gegeven adviezen en aanbevelingen. Een aantal van deze aanbevelingen, zoals aanbevelingen rondom budgetbeheer (verplichtingen, bewaking, projectadministratie, overschrijdingen) en contractenbeheer verwachten we op te lossen na de implementatie van het nieuwe financiële systeem per 1 januari 2020. Ook onderkennen we dat het archiveren van aanbestedingsdocumenten, subsidies en uitkeringen onze continue aandacht en verbetering nodig heeft.   De interimcontrole wordt jaarlijks uitgevoerd op basis van de bevindingen en resultaten vanuit de 
uitgevoerde VIC’s. Een aantal specifieke bevindingen wordt apart benoemd in de Boardletter.  Wij deze adviezen ter harte: 
 Door de organisatiewijziging is de onafhankelijke positie van de VIC-medewerkers inmiddels geborgd.  
 Het actualiseren van de procesbeschrijvingen is een punt van aandacht maar heeft geen hoge prioriteit. Wij zullen de organisatie opnieuw wijzen op het belang van het actualiseren van de procesbeschrijvingen om de beheersing van de organisatie te versterken.  
 Het niet goed naleven van de verplichtingenprocedure: wij zijn het eens met deze bevinding en realiseren ons dat deze ook vorig jaar in de Boardletter gemeld is. Met het in gebruik nemen van het nieuwe financiële systeem zal dit tekort naar verwachting worden weggenomen. Daarnaast is er een applicatie geselecteerd om het contractenbeheer beter vorm te geven.  
 De volledigheid van meervoudig onderhandse aanbesteding-dossiers: uit de VIC is gebleken dat  regelmatig achteraf aanbestedingsstukken bij elkaar gezocht moesten worden. Het zaaksysteem                                                       1 VIC staat voor verbijzonderde interne controle (controle namens het bestuur). 
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InProces dat per 3 december 2019 het huidige systeem Corsa vervangt zal hier naar verwachting uitkomst bieden.    
 Het komen tot een In control statement heeft onze aandacht. Echter, zo lang de centrale overheid geen duidelijke richtlijnen en verwachtingen geeft, ondernemen wij geen concrete acties. 
 Berekening leges omgevingsvergunningen: in de VIC zijn bij drie posten onjuistheden geconstateerd in het berekende legesbedrag. De oorzaak is dat acties onjuist zijn uitgevoerd. Doordat de verantwoordelijkheden laag in de organisatie zijn gelegd, wordt de controle door een andere collega of leidinggevende niet meer automatisch afgedwongen. Op dit moment wordt onderzocht op welke wijze invulling kan worden gegeven aan het controlemechanisme. De geconstateerde onjuistheden zijn hersteld.  
 Achterstanden bij de interne controle Wmo en Jeugdhulp: in verband met bijzondere personele omstandigheden en prioritering zijn bij de (verbijzonderde) interne controle Wmo en Jeugdhulp achterstanden geconstateerd over het eerste halfjaar 2019. Ten aanzien van de interne controle zijn de nodige maatregelen ingezet zoals een nieuwe planning. Ten aanzien van de VIC wordt op korte termijn besloten op welke wijze de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. 
 Onjuistheden in de sportsubsidies: in de VIC zijn onjuistheden geconstateerd in de beschikkingen van de sportsubsidies. Op dit moment zijn alle wegingen juist in beeld en worden de herberekeningen gemaakt. Alle verenigingen ontvangen voor het einde van het jaar een nieuwe beschikking voor de sportsubsidie. 
 Frauderisico-analyse: dit is een aanbeveling die ook vorig jaar is gedaan. We zijn er helaas nog niet geslaagd om dit uit te voeren. Het voornemen is deze analyse in 2020 af te ronden.    Al deze bevindingen zijn ons bekend en zullen door herstelacties of extra inzet worden opgelost.   De controle of de (verzamel)opdrachten voldoen aan de Europese wet- en regelgeving wordt zoals ieder jaar in de maand januari (na afloop van het boekjaar) uitgevoerd. Hierin worden ook de inhuurcontracten meegenomen.   Ipa-Acon heeft tijdens de interimcontrole een aantal processen van het sociale domein gecontroleerd. Aan de bevindingen is een apart hoofdstuk van de Boardletter gewijd. Hierna volgt onze reactie op de verschillende onderdelen. 
 Berichtenverkeer en betalingen: wij zijn blij met de bevinding dat we wat betreft de verwerking van 

de zorgdeclaraties ‘bij’ zijn en we aantonen dat we dit proces inmiddels beheersen. 
 Applicatie Suites: ten opzichte van voorgaande jaren zijn er geen wezenlijke wijzigingen (verbeteringen) in de interne beheersing. Van de mogelijkheid tot functiescheiding in de applicatie wordt uit praktische overwegingen geen gebruik gemaakt. De accountant stelt dat dit in het kader van de interne beheersing wel noodzakelijk is. Wij laten onderzoeken wat de beweegredenen zijn om niet van de mogelijkheid in de applicatie gebruik te maken. En hoe we wél aan de eisen ten aanzien van de functiescheiding kunnen voldoen.  
 Controles levering zorg: het is voor de gemeente lastig om zekerheid te krijgen over de feitelijke levering van zorg. In het Regionaal inkoopteam is geïnventariseerd welke beheersmaatregelen momenteel bestaan. Geconcludeerd is dat het toezicht op de kleine zorgaanbieders voldoende geborgd is. Samen met de accountant realiseren we ons dat, mocht het nodig blijken, expliciete toetsing wel mogelijk moet zijn.  
 Contracten en aanbestedingen sociaal domein: deze controle zal uitgevoerd worden tijdens de controle op de jaarrekening en wij zorgen voor een volledig controledossier.   De accountant besteed ook aandacht aan ontwikkelingen bij een aantal verbonden partijen. Wij waarderen de inbreng van de accountant in deze en onderschrijven zijn conclusies, te weten: 
 Willemsoord BV: de financiële positie bij Willemsoord BV staat nog steeds onder druk. Willemsoord BV heeft aangegeven de aflossing op de door de gemeente verstrekte langlopende lening vanwege de liquiditeitspositie niet te kunnen voldoen. De voornemens om te komen tot een nieuwe erfgoedorganisatie met voldoende middelen voor het onderhoud zullen naar onze verwachting toereikend zijn om een toereikende financiële positie te kunnen garanderen.  
 Vof Milieupark verwacht over 2019 een verlies van € 1,2 miljoen. Baggerbeheer BV zou hiervoor wellicht een voorziening kunnen treffen. De omvang van de te verwachten verliezen voor de afbouw zijn echter nog onvoldoende concreet in te schatten; dat maakt het treffen van een voorziening ook moeilijk. Daarnaast heeft zij zelf hiervoor geen middelen beschikbaar. De gemeente Den Helder, zal net als voorgaande jaren, in de jaarrekening 2019 rekening houden met de verplichting tot het bijdragen van 50% van het geleden verlies. Daarnaast wordt in de paragraaf weerstandsvermogen rekening gehouden met mogelijke bekende risico’s. 



  Raadsinformatiebrief - Pagina 3 van 3  

 Port of Den Helder: op basis van de beschikbare informatie concludeert de accountant dat de continuïteit op dit moment voor de korte tot middellange termijn is geborgd. Van een duurzame, lagere marktwaarde is op dit moment geen sprake en dus is er geen sprake van een afwaardering van de kapitaaldeelneming zoals die op de balans is opgenomen.   Tot slot gaat de accountant in op een aantal ontwikkelingen in de wet- en regelgeving op het gebied van grondexploitaties, de rechtmatigheidsverantwoording en de Wet Arbeidsmarkt in Balans.  Met betrekking tot de grondexploitaties wordt aandacht gevraagd voor de nieuwe Notitie Grondbeleid van de commissie Bbv, waarmee alle bestaande notities in dit kader zijn aangevuld en geactualiseerd. Daarnaast is er volgens die notitie een nieuwe categorie grond, namelijk de zgn. ‘warme gronden’. Dit zijn gronden die zijn aangekocht met het doel deze te gebruiken als bouwgrond voor woningen, maar waarvoor nog geen grondexploitatie is vastgesteld door de raad. Wij zullen de adviezen van de accountant in deze opvolgen.   De ontwikkelingen op het gebied van de rechtmatigheidsverantwoording en de Wet Arbeidsmarkt in Balans houden wij, net als de accountant, scherp in de gaten en wij volgen de geldende wet- en regelgeving op.  Den Helder, 4 november 2019.   Burgemeester en wethouders van Den Helder, burgemeester Jeroen Nobel   secretaris Robert Reus    


