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Geachte heer Reus,

Ingevolge onze algemene controleopdracht hebben wij onlangs de interim-controle bij de gemeente 
Den Helder afgerond. Hierbij doen wij u de managementletter 2019 toekomen.

In deze rapportage brengen wij verslag uit van onze controlebevindingen. Bij de interim-controle 
maken wij mede gebruik van de over de maanden januari - september 2019 uitgevoerde verbij
zonderde interne controles. Onze bevindingen strekken zich uit tot ultimo september 2019.

De interim-controle is op een prettige wijze en in een constructieve samenwerking verlopen. Wij 
hebben van u en van uw collega’s alle medewerking ontvangen. Dank daarvoor.

Tot het geven van een nadere toelichting zijn wij graag bereid.

Wij vertrouwen erop u met het vorenstaande van dienst te zijn geweest.

Met vriendelijke groet,
Ipa-Acon Assurance B.V.

'rs. J.C. Olij RA

Bijlage: managementletter tussentijdse controle 2019 gemeente Den Helder
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Aan het College van B&W en het 
Managementteam van de gemeente Den Helder 
T.a.v. de heer R. Reus, secretaris 
Postbus 36
1780 AA DEN HELDER

Haarlem, 4 november 2019

Reg.nr. : 1007243/215/411/2309
Betreft : Managementletter tussentijdse controle 2019 gemeente Den Helder

Geachte college, leden van het managementteam,

Ingevolge de aan ons verleende opdracht hebben wij in september 2019 de interim-controle uitge
voerd bij de gemeente Den Helder. In deze rapportage brengen wij verslag uit van onze bevindin
gen en gaan wij nader in op een aantal aspecten rondom de interne beheersing. De bevindingen 
zijn in eerste aanleg bedoeld voor het management en kunnen worden gebruikt om de kwaliteit van 
het financiële beheer c.q. de processen verder te verbeteren.

1 SAMENVATTING RECHTMATIGHEID EN INTERNE BEHEERSING

1.1 Algemeen beeld
In het kader van onze interim-controle hebben wij getoetst of het interne beheersingssysteem, het 
geheel van opzet en werking van de administratieve organisatie en interne controle, alsmede de 
risicoafweging en de transparante vastleggingen daarover zodanig kwalitatief zijn, dat zowel de 
getrouwheid als de rechtmatigheid van de baten en de lasten en van de balansmutaties 2019 in 
voldoende mate kunnen worden gewaarborgd. Dit is van belang bij onze risico-inschatting en is 
mede bepalend voor de aard en omvang van de gegevensgerichte controlewerkzaamheden bij de 
jaarrekeningcontrole in het voorjaar 2020.

Wij hebben bij de interim-controle aandacht besteed aan de interne beheersing en rechtmatigheid, 
inclusief de stand van zaken rondom de verbijzonderde interne controles (VIC), alsmede overige 
activiteiten die van belang zijn voor een (kwalitatieve) verbetering van de bedrijfsvoering.

Uit onze controle blijkt dat de organisatie, als wij kijken naar de (financiële) processen en het finan- 
cieel-administratief beheer, over de hele linie genomen, zich ontwikkelt en verbetert. Elementen 
daarvan zijn de aandacht voor de P&C-cyclus, de aandacht voor verdere procesontwikkeling en 
een degelijke VIC-controle.
In de afzonderlijke processen zien wij positieve ontwikkelingen, alhoewel wij ook constateren dat er 
af en toe tekortkomingen zijn. Opvallend is de moeite die het de organisatie kost om de interne 
controle (IC) in het sociaal domein - Wmo en Jeugdhulp - mede als gevolg van personele omstan
digheden, tijdig en een goede wijze uit te laten voeren.

IPA-ACON ASSURANCE B.V. is een onderdeel van de IPA-ACON GROEP
KvK nr. 34081093, ING Bank IBAN NL69INGB0670760374, Aangesloten bij het SRA (nationaal) 7 IN AA (internationaal)



Een andere ontwikkeling is de verwachte wisseling per 1 januari 2020 van de leverancier van het 
financiële pakket. Vanuit ‘control-oogpunť zitten aan een dergelijke wijziging met koppelingen met 
diverse andere applicaties de nodige risico’s. Uw gemeente is druk bezig met de voorbereidingen 
om te komen tot een beheerste overgang.

Wij vragen tevens uw aandacht voor enkele onderwerpen die organisatiebreed spelen en waaraan 
al langere tijd gewerkt wordt: het dossierbeheer c.q. zaaksysteem (volledigheid) en het contract- en 
verplichtingenbeheer. Het verplichtingenbeheer zal met de implementatie van het nieuwe financiële 
systeem worden opgepakt. Mede omdat ze organisatiebreed spelen blijkt het lastig hier voldoende 
snel voortgang te boeken.

Daarnaast hebben wij natuurlijk ook gekeken naar de uitvoering van en ontwikkeling in de overige 
processen. Wij hebben hierbij ook stilgestaan bij de 'follow up' van de adviezen zoals verwoord in 
onze rapportages van voorgaande járen.

1.2 Opzet verbijzonderde interne controles
Wij hebben geconstateerd dat de verbijzonderde interne controles (VIC) 2019, zoals opgenomen in 
het ‘Controleplan Verbijzonderde interne controle 2018-2020’ van de gemeente Den Helder ten 
tijde van de interim-controle, behoudens de Wmo en Jeugdhulp, conform planning zijn uitgevoerd. 
Wij hebben kennis genomen van de opzet, uitvoering en concept-resultaten naar aanleiding van de 
reeds uitgevoerde verbijzonderde interne (rechtmatigheids-)controles tot en met het 2e kwartaal 
2019. Bij de eindejaarscontrole zullen wij de resterende werkzaamheden reviewen en de resultaten 
meewegen bij onze oordeelsvorming inzake getrouwheid en rechtmatigheid.

Wij hebben voorts geconstateerd dat de verbijzonderde interne controles voor het 2e halfjaar 2019 
zijn gepland en inmiddels zijn opgestart. Wij zullen deze werkzaamheden uiterlijk bij de eindejaars
controle in het voorjaar 2020 beoordelen.

1.3 Risicoanalyse
De risicoanalyse richt zich op een betrouwbare totstandkoming van de jaarrekening. De risicoana
lyse is een dynamisch proces en stellen wij zo nodig gaande weg bij. Dat geldt ook voor de kern
punten in de controle. De belangrijkste aandachtsgebieden zijn bij de gemeente Den Helder:
» de stand van zaken inclusief de waardering van de kapitaalbelangen (in samenhang met lenin

gen en afgegeven garanties) in de balans;
« de interne controles en interne beheersing van de bestedingen in het sociaal domein (Jeugd- 

wet, Wmo, inclusief de Persoonsgebonden Budgetten);
» de stand van zaken rondom de aanbestedingen, in het bijzonder de externe inhuur en het soci

aal domein;
* de stand van zaken en ontwikkelingen ten aanzien van de verbijzonderde interne controles 

(VIC);
« nieuwe wet- en regelgeving van invloed op de bedrijfsvoering.

Deze genoemde aandachtsgebieden komen, voor zover al beoordeeld bij de interim-controle, terug 
in deze rapportage.
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1.4 Opvolging bevindingen managementletter en accountantsrapport voorgaand jaar
Op 2 november 2018 hebben wij onze managementletter 2018 gepresenteerd. Voor de uitvoering 
van de in deze rapportage opgenomen aanbevelingen wordt een actielijst gebruikt, die door Team 
Financiën is opgesteld. Wij vermelden hieronder de belangrijkste bevindingen en de status hiervan 
bij de interim-controle.

nr. Aanbeveling opvolging aanbeveling
1 De ‘onafhankelijke’ positie van het soci

aal domein in de gemeentelijke organisa
tie.

Er zijn diverse maatregelen genomen waaronder 
een verhuizing naar de Verkeerstorenweg waar
door er meer integratie met de rest van de orga
nisatie plaats zal gaan vinden. Het Sociaal Do
mein is geen eigen afdeling meer; het zijn nu 
‘teams’ (Participatie, Wmo en Jeugd en daar
naast de uitkeringsadministratie als onderdeel 
van het team Financiën).

2 Actualisering van procesbeschrijvingen is 
punt van aandacht.

Op dit moment geen hoge prioriteit, mede als 
gevolg van de implementatie van het nieuwe 
financiële systeem en de organisatorische aan
passingen die hiermee samen hangen.

3 Aanbevelingen rondom budgetbeheer:
- (verplicht) gebruik van verplichtingen 
voor verplichtingen meer dan C 2.000,- 
exclusief BTW;

- bewaak en scherp controles op 
(deel)budgetten in programma’s verder 
aan;

- gebruik een financiële projectadmi- 
nistratie;

- signalering dreigende overschrijdingen 
op budgetten dan wel afsluiten budget
ten (technisch mogelijk).

In het kader van het nieuwe financiële pakket en 
een betere inzet van Cognos als rapportagetool 
zal ook worden bekeken hoe het financiële pak
ket het budgetbeheer (beter) kan ondersteunen. 
En dat geldt ook voor de registratie van verplich
tingen en een signaleringsfunctie bij overschrij
ding van budgetten.
In de nieuwe budgethoudersregeling 2019 is 
een ‘drempel’ van C 10.000,- opgenomen voor 
de registratie van verplichtingen.

Een deel van deze verbeteringen zijn in 2019 
nog niet doorgevoerd. Dit wordt met de imple
mentatie van het nieuwe financiële pakket inge
voerd.

4 Ontwikkel het contractenbeheer. Dit as
pect is meer organisatie-breed.

De bevindingen worden onderkend. Het nieuwe 
financieel pakket geeft hiervoor ook betere be- 
heersmogelijkheden. Zie ook deze rapportage.

5 Waarborg met stelselmatige controles de 
aansluiting tussen (sub)administraties en 
systemen.

De controles worden periodiek uitgevoerd.

6 Bij de verstrekte subsidies is tijdigheid 
vaststellen, alsmede volledigheid van 
subsidiedossiers een verbeterpunt.

Met de applicatie In Proces kan een verbeter 
slag worden gerealiseerd. Zie ook hoofdstuk 3 
van dit rapport.
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7 De - volledige - archivering van stukken 
in MyCorsa en in InProgress (digitale 
dossiervorming) is nog niet voldoende 
geborgd in de organisatie. Dit is een or
ganisatie breed aandachtspunt.

Ontwikkelpunt en komt naar voren bij diverse 
processen zoals aanbestedingen, subsidies, 
sociaal domein.

8 Ontwikkeling VIC 1 control:
- uitwerking van 3 lines of defence - 

model (zie VIC plan 2018-2020 en IC 
plan sociaal domein 2019);

- borgen van de onafhankelijke uitvoe
ring van de VIC.

Dit houdt in dat ook de ‘collegiale’ toetsing (1e 
lijns) en de IC kwaliteitstoetsers (2e lijns) con
form gemaakte afspraken de geplande werk
zaamheden moeten uitvoeren. Dit loopt nog niet 
overal beheerst.
De adviseurs verbijzonderde interne controle 
vallen hiërarchisch gezien onder de teamcoach 
Financiën in het team Financiën. Vanuit de con
cerncontroller kan/vindt functionele aansturing 
plaatsvinden. De concerncontroller zelf valt hi
erarchisch rechtstreeks onder de gemeentese
cretaris. De VIC rapporteert direct aan de con
cerncontroller en de gemeentesecretaris. De 
concerncontroller kan vanuit zijn functie recht
streeks rapporteren aan college en is adviseur 
van de auditcommissie van Den Helder. Een 
onafhankelijke functie is hiermee afdoende ge
borgd.

9 Rechtmatigheidsverklaring - In control 
statement.

Er is een eerste verkenning geweest, nadere 
uitwerking volgt volgend jaar.

10 Verlenging van langdurige inhuurcontrac- 
ten toetsen aan aanbestedingsgrenzen.

Bewustwording ten aanzien van het verlengen 
van inhuurcontracten is verbeterd. Uit de eerste 
resultaten VIC zijn geen overschrijdingen ge
constateerd. Eindejaars zal nog een spend- 
analyse plaatsvinden mede op de externe in
huur.

11 Opstellen van een fraude-analyse docu
ment, vast te stellen door het college.

Nog niet opgevolgd.

12 In de applicatie Suites4 sociaal domein 
zijn verschillende controle-technische 
beheersmaatregelen mogelijk. Hiervan 
wordt feítelijk geen gebruik gemaakt.

Is een bewuste keuze van uw management in 
afweging tussen risico’s en praktisch gebruik.
Zie ook hoofdstuk 4 in deze rapportage.

13 Planning IC inzake de Wmo en Jeugd- 
hulp niet tijdig en conform VIC-plan uitge
voerd.

Ook in 2019 is de IC op deze onderdelen ten 
tijde van de interim-controle nog niet uitgevoerd.

Bij onze eindejaarscontrole zullen wij u opnieuw informeren over de voortgang van de lopende 
aandachtspunten.
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2 INTERNE BEHEERSING ALGEMEEN

2.1 Intern controleplan 2019
Voor het boekjaar 2019 geldt het vigerende overall ‘Controleplan Verbijzonderde Interne Controle 
2018-2020’. Wij hebben kennis genomen van het controleplan en vastgesteld dat alle processen 
met een materieel financieel belang zijn opgenomen. Voor het sociaal domein is een apart docu
ment opgesteld, het ‘Intern Controleplan Sociaal Domein 2019’. De opzet van het intern controle
plan 2019 sociaal domein is in lijn met het voorgaande boekjaar.

In het plan 2019 zijn in totaal 14 hoofd processen geselecteerd voor specifieke beoordeling, daar
mee heeft de VIC een goede spreiding over de processen bij de gemeente met een financiële 
component. De aanpak/diepgang per proces is mede gebaseerd op een risico-inschatting en is 
gebaseerd op het model ‘three lines of defence’.

Wij zijn van oordeel dat het controleplan 2019 in algemene zin voldoende kwalitatief is, zodat wij er 
in het kader van de jaarrekeningcontrole 2019 mede op te kunnen steunen.

2.2 Verbijzonderde interne controles over het 1e halfjaar 2019 

Status VIC
De verbijzonderde interne controles zijn uitgevoerd tot en met het 2e kwartaal 2019, een en ander 
conform de planning. Meteen bij de interim-controle is ons medegedeeld dat de IC op het sociaal 
domein ten aanzien van de Wmo en Jeugdhulp nog niet is opgestart. Als reden is aangegeven bij
zondere personele omstandigheden en prioritering. De Participatiewet is wel uitgevoerd, maar te 
laat opgestart waardoor de geplande aantallen deelwaarnemingen voor het eerste halfjaar 2019 
ook niet zijn gehaald.

Advies
Net als voorgaand jaar dringen wij erop aan om de geplande interne controles Wmo en Jeugdhulp 
zo snel mogelijk op te starten en uit te voeren omdat deze processen ook het rechtmatigheidsoor- 
deel raken. Direct bij de start van de interim-controle is ons medegedeeld wat de aanleiding hier
van is geweest. Er is afgesproken dat op korte termijn wordt besloten op welke wijze de werk
zaamheden zullen worden uitgevoerd.

Review VIC-dossiers
Wij hebben de VIC-dossiers en de bevindingen gereviewd en wij nemen de belangrijkste constate
ringen mee in het volgende hoofdstuk van deze rapportage. Wij hebben vastgesteld dat de overall 
(concept) VIC-rapportage over het eerste halfjaar 2019 is opgesteld. Terugkoppeling aan het ma
nagementteam heeft inmiddels plaatsgevonden in het bedrijfsvoeringsoverleg van 18 september 
2019 resp. 2 oktober 2019.

2.3 Provinciaal toezicht
In dit kader is het ook goed te zien hoe anderen naar de gemeente Den Helder kijken. De provincie 
heeft recent, in haar rol als toezichthouder, in de brief van 13 mei 2019 een beoordeling gegeven 
van de financiële positie van de gemeente.
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De gemeente blijft onder repressief toezicht. De provincie maakt de opmerking dat de gemeente 
verwikkeld is in een aantal rechtszaken die (op termijn) grote financiële gevolgen kunnen hebben, 
zoals het Milieupark Oost. Ook Willemsoord BV en de Port of Den Helder NV worden benoemd als 
financieel risico.

2.4 Verbijzonderde interne controle 

Structurele verbeteringen
Wij hebben ook vorig jaar al weergegeven: de verbeteringen die de laatste járen in de opzet en 
uitvoering van de VIC zijn ingezet, zijn doorgezet en krijgen een structureel karakter. Enkele voor
beelden:
- de uitvoering van de VIC in twee perioden, dus redelijk snel;
- het opnemen van de IC in het sociaal domein in de VIC;
- afstemmen met en terugleggen van bevindingen aan de teams;
- monitoring van de opvolging van bevindingen en adviezen op meerdere niveaus;
- met het geheel van een tussenrapportage en eindrapportage VIC wordt tijdig en op meerdere 

niveaus gerapporteerd.

Maar nog niet alles is al uitontwikkeld, op onderdelen is een verdere borging nog nodig. Uit de VIC 
blijkt ook nog wel dat de organisatie nog moet wennen aan de bevindingen en adviezen: er wordt 
geconcludeerd dat (nog) meer aandacht nodig is voor de opvolging van uitgebrachte adviezen. Wij 
ondersteunen dit advies: alleen een organisatie die (bij)leert ontwikkelt zich.

Lopende ontwikkelingen
Een aantal veranderingen loopt en verdient de aandacht.

Het beoordelen en analyseren hoe een proces in de werkelijkheid feítelijk verloopt (bijv. met een 
gedegen lijncontrole). Deze analyses worden nu bij enkele processen uitgevoerd, maar niet inte
graal. Ons advies om bij elk (hoofd)proces de deelprocessen en/of procedures afzonderlijk te be
oordelen, en dan ook in het deelverslag met een expliciet oordeel over het proces te komen.

Met het inrichten van de verschillende teams (als gevolg van de gewijzigde organisatie-opzet) zijn 
medewerkers IC (tot die tijd stafmedewerkers) onderdeel van Team Financiën geworden. Daarmee 
is van belang om ook de onafhankelijke positie, een vanuit controle-oogpunt belangrijk aspect bij 
de beoordeling van de VIC, in het oog te houden.

Advies
Wij dringen erop aan om te beoordelen of een onafhankelijke uitvoering van de VIC zoals nu is 
vormgegeven (met rapportering aan de concerncontroller en gemeentesecretaris) nader met orga
nisatorische maatregelen moet worden geborgd.

Doel van de ontwikkelingen?
Hoewel nog niet expliciet geformuleerd, zal een van de doelen van de ontwikkeling van de VIC zijn 
het vormen van een voldoende fundament voor het ‘in control statement’ dat het college over het 
beheer in 2021 moet afgeven. Wij adviseren om te bezien welke stappen college en management 
nog moeten nemen om te waarborgen dat er (in het voorjaar 2022) ook daadwerkelijk een positief 
statement kan worden afgegeven.
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2.5 Interne controle: conclusies
Medio september 2019 is de interne controle over de 1e en 2e periode afgerond met een afsluitend 
Tussenrapportage Verbijzonderde Interne Controle 2019. In de samenvatting van dit verslag wordt 
primair verwezen naar de bevindingen die zijn vastgelegd in de deelverslagen en zijn of worden 
besproken met de teamcoaches resp. proceseigenaren.

Door het VIC-team wordt een aantal specifieke bevindingen I aandachtspunten uit de interne con
trole benoemd:
» uit de controle van de inkoopfacturen blijkt dat de verplichtingenprocedure niet goed wordt 

nageleefd (geldt al langere tijd en is bekend);
« volledigheid aanbestedingsdossiers in MyCorsa bij meervoudig onderhands aanbesteden;
« bij omgevingsvergunningen zijn legesbedragen niet altijd juist berekend;
» achterstanden interne controles bij sociaal domein inzake de Wmo en Jeugdhulp;
« er zijn onjuistheden geconstateerd in de beschikkingen van de sportsubsidies. De omissies 

zullen worden hersteld.

De bevindingen zullen daar waar mogelijk leiden tot aanvullende respectievelijk herstelacties. De 
omvang van de afwijkingen lijkt vooralsnog beperkt en niet structureel. Wij zullen bij de eindejaars
controle de resterende VIC-werkzaamheden beoordelen.
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3 BEVINDINGEN FINANCIËLE PROCESSEN
In dit hoofdstuk gaan wij nader in op (onderdelen van) de financiële processen en brengen wij ver
slag uit van onze bevindingen over de periode tot en met de interim-controle. Het sociaal domein 
nemen we op in het volgende hoofdstuk.

3.1 Overbruggingsuitkering
Zoals vorig jaar is verwoord in de managementletter is er discussie ontstaan over de regeling over
bruggingsuitkering voor kosten levensonderhoud.

Overbruggingsuitkering
Uit informatie van het Ministerie van SZW blijkt dat een netto uitbetaling van een overbruggingsuit
kering geen formele grondslag heeft in de Participatiewet. Wij hebben de samenhangende fout vo
rig jaar al meegewogen in onze oordeelsvorming rechtmatigheid. De fiscale afhandeling over de 
uitkeringen die zijn gedaan in 2018 moet nog met de Belastingdienst worden afgestemd. Dit aan
gezien een reguliere loonheffingsaangifte over een voorgaand boekjaar nu niet meer mogelijk is.

3.2 Nieuw financieel systeem
Per 1 januari 2020 gaat de gemeente over naar een nieuw financieel systeem van Centric (Key2 
Finance). Wij hebben begrepen dat inmiddels werkgroepen bezig zijn met de nodige voorbereidin
gen rondom de planning, conversie en inrichting van de nieuwe financiële administratie. Vanuit er
varing weten wij dat de implementatie van een nieuw systeem de nodige risico’s met zich mee 
brengt, ondanks goede voorbereidingen. Zaken waarvoor wij uw aandacht vragen, komen met na
me uit de hoek van interne beheersing:
- hoe bewaakt de gemeente de volledige en juistheid overdracht van de stamgegevens, waaron

der debiteuren, crediteuren en andere parameters;
- hoe gaat de gemeente om met de laatste facturatie en de afwikkeling van openstaande debiteu

ren uit het oude systeem?;
- bewaking van de afloop van balansposten die nog zijn geboekt in het oude financieel systeem;
- het instellen en borgen van een 4-ogen beginsel voor ‘gevoelige’ mutaties in het nieuwe sys

teem inclusief een (zichtbare) periodieke bewaking op toegang en rechten (auditfiles);
- heeft de gemeente geregeld dat er adequate koppelingen komen tussen de verschillend Centric 

applicaties (begraven, suites), maar ook met andere applicaties;
- afspraken voor data-beveiliging en raadpleegfunctie in het oude financieel systeem.

Wij gaan er vanuit dat uw gemeente (de werkgroep) het implementatietraject bewaakt en hierover 
rapporteert. Wij hebben begrepen dat een consultant de implementatie begeleidt. Indien daartoe 
aanleiding bestaat zullen wij bij de eindejaarscontrole hierover nader berichten.

3.3 Verstrekte subsidies
Tijdens onze interim-controle hebben wij het proces rondom de verstrekte subsidies beoordeeld. In 
de vigerende subsidieverordening zijn geen nadere voorwaarden gesteld aan de jaarrekening of 
begroting van de gesubsidieerde instelling. Het overleggen van een controleverklaring is in de 
nieuwe subsidieverordening (in werking vanaf 1 juni 2019) van toepassing op subsidies van meer 
dan C 125.000,-. Hiervan kan uw college gemotiveerd afwijken (o.m. op basis van de hardheids
clausule).
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Het proces verstrekte subsidies heeft bij de gemeente Den Helder een omvang van circa C 17 mln. 
Wij hebben kennis genomen van de uitgevoerde VIC en enkele aanvullende werkzaamheden uit
gevoerd.

Wij hebben vastgesteld dat de gemeente beschikt over een applicatie ter ondersteuning van het 
subsidieproces ‘In Proces’. In deze applicatie is het proces van subsidieaanvraag tot vaststelling af 
te lezen. In Proces blijkt niet volledig benut te worden waardoor voor de VIC activiteiten op het ou
de subsidievolgsysteem gekoppeld aan JD Edwards teruggevallen is. Mogelijk wordt dit aspect 
volgend jaar met de nieuwe applicatie Key2Finance aangepast.

Bij de beoordeling van het subsidieproces en de subsidiedossiers plaatsen wij mede naar aanlei
ding van de bevindingen uit de VIC de volgende aandachtspunten:
« er zijn in de subsidiebeschikkingen afgegeven aan sportinstellingen onjuistheden geconsta

teerd. Deze onjuistheden worden hersteld. Daarnaast zijn er onjuistheden geconstateerd bij de 
verdeling van het totale bedrag voor de sportsubsidies (de wegingen zijn niet geheel juist toe
gepast);

» de formele ondertekening van subsidiebeschikkingen vindt niet op uniforme wijze plaats;
« met ingang van 1 juni 2019 is de nieuwe algemene subsidieverordening van de gemeente Den 

Helder van kracht. De vigerende beleidsregels die zijn vastgelegd in deelverordeningen zijn nog 
niet geactualiseerd.

Advies
Wij adviseren om de aanbevelingen uit de VIC op te volgen. Ook een directe koppeling tussen In 
Proces en Key2Finance bevelen wij aan indien technisch mogelijk.

3.4 Interne beheersmaatregelen inkopen en betalingen
Wij hebben tijdens onze interim-controle op basis van lijstwerk uit het financieel systeem vastge
steld dat de gebruiker die de mutatie van kritische stamgegevens zoals bankrekeningnummers au
toriseert een andere is dan de gebruiker die de betreffende mutatie aanmaakt. Verder in het proces 
vindt er bij team Financiën nog steeksproefsgewijze controle plaats op de facturen die zijn opge
nomen in de betaalbatch. Het risico dat er toch nog betalingen worden gedaan naar verkeerde 
bankrekeningnummers binnen het reguliere inkoopproces lijkt ons hiermee dan ook zeer gering.

Wij constateren verder dat er in dit boekjaar geen zichtbare, structurele analyses plaatsvinden op 
de post crediteuren in de sub-administratie om (achteraf) vast te stellen dat betalingen niet dubbel 
zijn uitgevoerd. Deze analyses zijn vorig jaar opgesteld door een van de applicatiebeheerders, 
maar vanwege uitdiensttreding en prioriteitstelling (voorbereidingen nieuw financieel systeem) is 
hieraan in structurele zin geen opvolging meer gegeven.

Ondanks dat uit de controles bij de inkoopfacturen en betalingen geen materiële afwijkingen zijn 
geconstateerd blijft een kritische interne controle belangrijk.

Bevinding bij proces inkoopfacturen
Uit onze deelwaarnemingen inzake inkoopfacturen kwam een fout naar voren zijnde een onjuiste 
codering van BTW, terwijl er geen BTW in rekening was gebracht. In het kader van het Horizontaal
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Toezicht en de afspraken die de gemeente heeft gemaakt met de Belastingdienst worden er ver
schillende periodieke controles uitgevoerd om onder andere onjuistheden ten aanzien van de BTW 
codering en verwerking tijdig te signaleren. In de VIC wordt vervolgens getoetst of de interne con
trole werkzaamheden conform de planning worden uitgevoerd.
Wij hebben afgesproken dat in het kader van de VIC een aanvullende controle zal worden uitge
voerd naar dit specifieke procesonderdeel. De onjuiste BTW boeking wordt overigens hersteld.

E-Facturen
De gemeente heeft in technische zin de mogelijkheid om met e-facturen te werken. Deze wettelijke 
verplichting geldt vanaf 18 april 2019. In verband met de implementatie van het nieuwe financiële 
systeem heeft de gemeente besloten om te wachten ter voorkoming dat dit systeem 2 maal moet 
worden opgezet. Wij kunnen ons met dit standpunt verenigen.

3.5 Aanbestedingen

3.5.1 Algemene opmerkingen
Wij hebben al eerder geconstateerd, mede vanwege de keuze, dat binnen de gehele organisatie 
geen overall inzicht is in de omvang en aard van de aanbestedingen. Dit raakt meteen ook het con
tractenbeheer. Risico’s zijn met name of wordt voldaan aan de Europese aanbestedingsrichtlijnen 
bijvoorbeeld bij externe inhuur maar ook hoe wordt omgegaan met complexere aanbestedingen. In 
januari 2019 heeft onze beroepsgroep (NBA) met de Sectorcommissie Decentrale Overheden 
(SDO) een notitie uitgebracht ten behoeve van de controlepraktijk: uitvoering van de controle op 
aanbestedingsrechtmatigheid bij de jaarrekeningcontrole van decentrale overheden (januari 2019). 
Kortheidshalve verwijzen wij naar de specifieke notitie op de website van de NBA.

Bij de beoordeling van de inkoopdossiers bleek een, ook al uit voorgaande controles, bekend aan
dachtspunt: de constatering dat in de onderzochte dossiers aanbestedingsdocumenten in MyCorsa 
(gunningsbrieven, opdrachtbrieven, contracten) voor zover meervoudig is aanbesteed (niet via 
TenderNed) niet altijd aanwezig zijn. Vanuit de VIC komt ook naar voren dat ten aanzien van de 
archivering in InProces een positieve ontwikkeling zichtbaar is. Steeds meer aanbestedingsdos
siers die via TenderNed verlopen worden conform de nieuwe werkwijze van het registeren van 
aanbestedingsdossiers zichtbaar in InProces vastgelegd. Overigens gaat InProgress MyCorsa in 
de komende periode vervangen.

Natuurlijk komen desgevraagd (vaak na herhaling) gegevens uit allerlei hoeken en gaten, waardoor 
de betreffende controles kunnen worden afgerond; maar de constatering blijft dat medewerkers die 
de betreffende documenten willen raadplegen niet altijd de beschikking hebben over het juiste do
cument. Deze constatering is niet uniek voor het inkooptraject.

3.5.2 Aanbevelingen aanbestedingsproces
Wij kunnen bij het afronden van de interim-controle nog niet met zekerheid vaststellen of alle dien
sten, leveringen en werken die Europees zouden moeten worden aanbesteed, ook daadwerkelijk 
conform de vigerende aanbestedingsregels zijn aanbesteed. Voor de Europese aanbestedingen 
geldt een referentietermijn voor de bepaling (kwalificatie) van vier jaar. Over het jaar 2019 zal hier
op begin 2020 VIC controles worden uitgevoerd, inclusief de aanbestedingen in het sociaal do
mein, op basis van een spendanalyse. De opzet is conform interne planning en in lijn met voor
gaande járen.
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Advies
Wij adviseren een zichtbare analyse hiervan uiterlijk ten tijde van de jaarrekeningcontrole 2019 be
schikbaar te hebben.

3.5.3 Deelwaarneming aanbesteding
Wij hebben tijdens de interim-controle een aanbestedingsdossier beoordeeld, namelijk de aanbe
steding van het nieuwe financiële systeem. Omdat een Europese aanbesteding niet is gelukt (uit
eindelijk geen inschrijvingen vanwege de hoge boetes, strenge eisen en gestelde inkoopvoorwaar- 
den. De gemeente is daarna een onderhandeling gestart zonder voorafgaande bekendmaking. 
Omdat slechts 1 partij heeft gereageerd op het verzoek waarom niet is ingeschreven is met deze 
leverancier de onderhandeling opgestart en uiteindelijk de opdracht gegund. Op basis van de do
cumentatie en toelichting is de aanbesteding naar onze mening in formele zin rechtmatig. Wat ons 
hierbij nog opviel is dat de overeenkomst inclusief verlengingen maximaal 12 jaar is. Wij begrijpen 
dat een termijn, behoudens voor raamovereenkomsten (4 jaar), niet wettelijk is bepaald.

3.5.4 Algemene aandachtspunten - strategische inkopen
Naast het consequenter toepassen van de inkoopregels wordt bij inkoop ook gedacht aan de ont
wikkeling van andere inkoopvormen. Zo wordt bekeken of ‘strategisch partnerschap’ met een leve
rancier een vorm is om complexere contracten aan te gaan. Meer concreet voor Den Helder: of 
met de leverancier van een financieel pakket een dergelijke samenwerking kan worden aange
gaan?

ICT-contracten hebben aspecten die zich lenen voor bijzondere afspraken: veelal betreft het niet 
alleen de levering van een pakket, maar ook (een abonnement op) periodieke updates en nieuwe 
applicaties, opleiding van medewerkers, ondersteuning bij invoer, implementatie, nazorg en vervol
gens regulier onderhoud; maar ook het opnemen van een exit-strategie. Daarbij is het verstandig 
om bij het primaire contract al rekening te houden met de aspecten (of er bewust van af te zien), 
maar ook om ze contractueel goed af te hechten (in omvang, geld en duur).

Omdat dit in de praktijk lastig blijkt, wordt bekeken of het middels ‘strategische’ contracten mogelijk 
is afspraken te maken, die op elk moment of continu bekeken kunnen worden. Volgens het actuele 
aanbestedingsrecht moet bij een ‘wezenlijke’ wijziging van een opdracht opnieuw aanbesteed wor
den.

Advies
Het mag duidelijk zijn dat wij adviseren om in specifieke gevallen aanbestedings- en contractvor- 
men zo te kiezen dat de gemeente binnen het aanbestedingsrecht blijft. Er wordt in de nieuwe nota 
geadviseerd om een onderbouwing (positon paper) op te stellen.

3.6 Gemeentelijke belastingen en leges
De gemeente Den Helder heeft de belastingheffing inclusief de inning, alsmede de verwerking van 
de grafrechten vanaf 1 januari 2015 uitbesteed aan de gemeenschappelijke regeling Cocensus. De 
omgevingsvergunningen zijn per 1 januari 2019 weer terug overgedragen aan de gemeente. De 
gemeente is verantwoordelijk voor de aanlevering van bestanden ter verwerking aan Cocensus.
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Cocensus levert op zijn beurt de periodieke kwartaaloverzichten aan van de financiële mutaties ten 
behoeve van de administratie. Den Helder is wat betreft de verwerking geheel afhankelijk van de 
medewerking van Cocensus. Wij zullen net als voorgaand jaar contact opnemen met de accoun
tant van Cocensus om afspraken te maken over de aan te leveren documenten en bescheiden in 
het kader van de jaarrekeningcontrole 2019.

3.7 Overige procescontroles
Wij hebben tijdens de interim-controle kennisgenomen van de overige procescontroles en uitge
voerde verbijzonderde interne controles 2019 (VIC). Wij hebben rondom de huren en pachten ge
constateerd dat de aansluitingen tussen de VBS (vastgoedregistratie) en het financieel systeem 
handmatig plaatsvindt. Na analyses vinden voorts eventuele correcties plaats. Wij begrijpen dat 
een automatische koppeling tussen de VBS en straks Key2Finance beschikbaar is, maar dat de 
VBS applicatie nog niet voldoet aan de vereiste standaarden.

Verder is bij de VIC opnieuw vastgesteld dat de identiteit van cliënten niet (althans niet zichtbaar) 
altijd wordt vastgesteld conform artikel 2.3.4 Wmo. Dit levert een resterende onzekerheid op met 
betrekking tot de algehele rechtmatigheid van de Wmo maatwerkvoorzieningen (en is ook een 
frauderisico).

Zoals eerder is verwoord, zal in de periode tot en met de samenstelling van de jaarrekening 2019 
de resterende verbijzonderde interne controles conform het Intern controleplan 2018-2020 nog 
moeten worden afgerond.

De resultaten van deze VIC-werkzaamheden zullen wij uiterlijk bij onze eindejaarscontrole 2019 
mede in aanmerking nemen bij ons totaal oordeel over de rechtmatigheid 2019.
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4 STAND VAN ZAKEN SOCIAAL DOMEIN

4.1 Inleiding
Wij hebben tijdens onze interim-controle de verschillende onderdelen van het sociaal domein op
nieuw beoordeeld.

4.2 Berichtenverkeer en betalingen
De gemeente Den Helder is voor zover wij dat kunnen beoordelen ‘bij’ met de verwerking van de 
digitale zorgdeclaraties, en op een enkele zorgleverancier na, leveren zij hun declaraties in 2019 
inmiddels aan via het gegevensknooppunt.

Wij hebben geconstateerd dat de gemeente per september 2019 geen voorschotten op zorgleve- 
ranciers meer heeft openstaan en de post onderhanden werk is afgewikkeld. Declaraties of factu
ren die niet via het berichtenverkeer worden aangeleverd worden handmatig alsnog via de applica
tie Suites4 sociaal domein verwerkt. Het aantal van dergelijke declaraties neemt ten opzichte van 
voorgaande járen verder af en is relatief beperkt.

4.3 Applicatie Suites
Den Helder gebruikt de applicatie Suites 4 sociaal domein van Centric. In de applicatie zijn er apar
te onderdelen ingericht voor de dossiervorming en de verwerking van de declaraties voor de Wmo, 
Jeugdwet en de sociale uitkeringen. De applicatiebeheerders van Suites verlenen conform interne 
procedures rollen en autorisaties aan medewerkers van het sociaal domein. Declaraties ingediend 
via het gegevensknooppunt worden dagelijks binnengehaald door applicatiebeheerders en gereed 
gemaakt om in te lezen. Ten opzicht van voorgaande járen zijn er geen wezenlijke wijzigingen 
(verbeteringen) in de interne beheersing. Wij herhalen hierna kort onze opmerkingen.

4.3.1 Beheersmaatregel Suites
In de applicatie Suites is het technisch mogelijk om voor kritische mutaties een 4-ogen beheers
maatregel in te stellen ten aanzien van de Wmo en Jeugdhulp. Wij hebben geconstateerd dat deze 
functionaliteit niet wordt gebruikt. Deze functionaliteit is sinds lange tijd op non-actief gezet, met 
name vanwege praktische overwegingen. Echter, vanuit het oogpunt van interne beheersing is dit 
minder wenselijk. Ook wordt binnen Suites geen functiescheiding afgedwongen tussen het invoe
ren en accorderen van de sociale uitkeringen. Hierdoor is het mogelijk dat een gebruiker in Suites 
zowel een uitkering kan opvoeren als autoriseren.

Als compensatie, zo is ons vorig jaar medegedeeld, en ter ondervanging van deze constatering 
worden er in het sociaal domein aanvullende, periodieke deelwaarnemingen uitgevoerd (interne 
controles).

Advies
Zoals hiervoor al is opgemerkt blijft de IC bij de Wmo en Jeugdhulp qua planning en uitvoering ach
ter, dus in die zin is genoemde controlemaatregel onvoldoende. Daarom nogmaals, maak gebruik 
van de mogelijkheden in de applicatie waarmee het risico op afwijkingen wordt ondervangen.
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4.3.2 Overige opmerkingen Suites
Wij plaatsen naar aanleiding van onze controle nog de volgende kanttekeningen bij de applicatie 
Suites4 sociaal domein:
» De single-on toegang was ingesteld voor Suites, maar vanwege een update niet meer werkend.

Er wordt verwacht dat in april 2020 single-on weer zal functioneren;
» De invoer van de (bulk) stamgegevens zoals prijzen en producten gebeurt nog steeds niet in 

functiescheiding (bewuste keuze management);
* Wij constateren dat er ten minste 6 medewerkers alle (hoogste) rechten hebben in Suites en 

derhalve ‘alles’ kunnen benaderen - cliënten Wmo, Jeugdhulp en Participatie. De vraag hierbij 
is of dit (nog) steeds wenselijk is vanuit de privacywet;

« Leg periodiek uitgevoerde controles vast op de lijst met gebruikers in Suites met betrekking tot 
het vaststellen of gebruikers terecht toegang hebben en tevens beschikken over de juiste rech
ten. Communiceer de eventuele bevindingen met de leidinggevende en de security-officer. Ons 
is desgevraagd medegedeeld dat bevindingen worden gemeld aan de medewerker interne con
trole van het sociaal domein en voorts worden opgenomen in de kwartaalrapportages (dit jaar 
niet gebeurd zoals hiervoor al opgemerkt).

4.4 Afwikkeling voorgaande boekjaren
Wij zijn nagegaan of de verplichtingen zoals verantwoord in de balans ultimo 2018 (circa C 5,7 
mln.) aan nog te betalen zorg Wmo en Jeugdhulp in 2019 worden afgewikkeld. Dit geeft ons ook 
tevens een beeld op de schattingen van de verplichtingen een getrouw beeld weergeven. Medio 
2019 zien wij dat op basis van de laatste tussentijdse informatie het saldo verplichtingen van 31 
december 2018 is afgenomen naar een totaal bedrag van ca C 675.000,-. Wij hebben verder geen 
opmerkingen.

4.5 Sociale Verzekeringsbank (SVB)
De SVB heeft, sinds ze in 2015 het administratief beheer van de PGB’s heeft opgepakt, nog geen 
goedkeurende controleverklaring van haar accountant ontvangen; het afgelopen jaar was dit een 
verklaring met beperking. Dit blijft een punt van aandacht, onder meer bij onze afweging over de 
rechtmatigheid bij de jaarrekening 2019.

4.6 Controle op de levering van zorg
Wij hebben al eerder gemeld dat het op onderdelen voor de gemeente lastig is om zekerheid te 
krijgen over de feítelijke levering van zorg:
- bij de SVB ontbreekt het aan concrete, goede aanknopingspunten en controlemaatregelen om 

de feítelijke levering van de zorg te beoordelen. Alhoewel deze taak door de rijksoverheid bij de 
SVB is neergelegd, adviseert deze haar klanten (de gemeenten) zelf maatregelen te treffen. 
Den Helder stelt zich op het standpunt dat dit een taak van de SVB is, en dus daar moet blijven.

- voor de ‘kleinere zorgleveranciers’ geldt een verlicht regime bij de jaarverantwoording. Zo hoe
ven ze onder meer geen accountantsoordeel te overleggen over de rechtmatige besteding van 
gelden.

14



Recentelijk is, in het regionaal inkoopteam, de levering van zorg door kleinere zorgverleners be
sproken. Daarbij is geïnventariseerd welke beheersmaatregelen er momenteel bestaan (centrale 
inkoop- en contractafspraken; jaarlijks cliënt-ervaringsonderzoek; signalen van wijkteams; het be
richtenverkeer) en is geconcludeerd dat daarmee het toezicht op de kleine zorgaanbieders vol
doende is geborgd. Daarnaast zijn argumenten als verlaging van administratieve lasten en het 
hebben van vertrouwen meegewogen. Wij kunnen ons in deze benadering vinden; geven wel als 
overweging mee dat, mocht het gegeven vertrouwen ergens beschaamd worden, expliciete toet
sing wel mogelijk moet zijn.

Den Helder neemt deze controles in beginsel mee in het kader van de IC in het sociaal domein.

Omdat deze werkzaamheden over 2019 niet zijn uitgevoerd zuilen wij naar verwachting - net als 
voorgaand jaar- 2507o als onzeker meewegen bij onze oordeelsvorming.

4.7 Contracten en aanbestedingen sociaal domein
Naar wij hebben begrepen zijn de maatwerkcontracten per 1 januari 2019 opnieuw aanbesteed. 
Zoals valt af te lezen uit de raadsinformatiebrief van 25 juli 2018 zullen de gemeente Den Helder, 
de gemeente Schagen en de gemeente Texel hiervoor een gezamenlijk inkooptraject opzetten.

Wij hebben bij de interim-controle geen documentatie ontvangen over aanbestedingsproces in het 
sociaal domein. Het proces aanbestedingen in het sociaal domein zal nog worden beoordeeld in de 
VIC. Wij zullen eindejaars kennis nemen van de (eventuele) bevindingen.
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5 FINANCIËLE ADMINISTRATIE

5.1 Overlopende activa en passiva
Vast onderdeel van onze interim-controle is de beoordeling van de kwaliteit van de financiële ad
ministratie met betrekking tot tussenrekeningen en overlopende activa en passiva (transitoria). Ten 
aanzien van tussenrekeningen (balans) hebben wij vastgesteld dat er geen materiële achterstan
den zijn met het boeken in de financiële administratie. Wij brengen nog de volgende zaken onder 
uw aandacht.

Openstaand vorderingen
Op de balansrekening debiteuren staan nog bedragen open over de járen 2007-2015 (ca C 0,3 mil
joen). De bedragen zijn al voorzien, dus het financieel risico is minimaal. De vraag die van belang 
is, of en op welke wijze, nog interne activiteiten plaatsvinden om deze bedragen alsnog te innen. In 
het kader de jaarrekening 2019 en vanwege de conversie naar het nieuwe financiële systeem is 
relevant of oude posten mee over gaan. Hierin zal nog een keuze worden gemaakt.

Aankoop onroerende zaken Veiligheidsregio
De gemeente heeft in 2019 C 6,4 miljoen betaald aan de Veiligheidsregio voor de terugkoop van de 
brandweerkazernes. Destijds zijn de panden vanwege fiscale redenen juist overgedragen. De on
roerende zaken worden in de jaarrekening 2019 geactiveerd en afgeschreven conform het ge
meentelijk activa en activeringsbeleid.

5.2 Kapitaaldeelnemingen en waardering balans
De kapitaalbelangen zijn in de jaarrekening van de gemeente Den Helder opgenomen tegen de 
oorspronkelijke verkrijgingsprijs (of de verhoging daarvan door kapitaalstortingen). Naast de kapi- 
taalstortingen heeft de gemeente garanties verstrekt aan banken, dan wel leningen verstrekt. De 
meest risicovolle kapitaalbelangen zijn de NV Port of Den Helder, Willemsoord BV Den Helder, 
Baggerbeheer Den Helder BV. Wij hebben inmiddels alle definitieve jaarstukken ontvangen over 
2018 mogen ontvangen. Ook heeft uw college onlangs met de ‘rapportage verbonden partijen sep
tember 2019’ informatie over de privaatrechtelijke verbonden partijen verstrekt. In de rapportage 
zijn de risico’s, het inhoudelijk kader en de financiële cijfers over 2018 en begrotingscijfers 2019 
(voor zover beschikbaar) opgenomen. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de wens van de 
raad om periodiek te worden geïnformeerd over de stand van zaken, uiteraard voor zover passend 
binnen de bestuurlijke context van de betreffende kapitaaldeelneming.

Willemsoord BV
De financiële positie bij Willemsoord BV staat nog steeds onder druk. De kosten van onderhoud 
zijn hoog. De definitieve jaarcijfers 2018, inclusief een goedkeurende controleverklaring, hebben 
wij ter beoordeling ontvangen. Er geldt nog steeds dat Willemsoord BV heeft aangegeven de aflos
sing op de door de gemeente verstrekte langlopende lening vanwege de liquiditeitspositie niet te 
kunnen voldoen, wat kan duiden op continuïteitsproblemen. Wel merken we op dat in de meerja
renbegroting rekening wordt gehouden met extra onderhoudskosten om de continuïteit in de toe
komst te kunnen borgen. De gemeente Den Helder heeft de aflossingsverplichting in verband met 
de samenvoeging resp. herstructurering met Stichting Stelling Den Helder in een nieuwe erf- 
goedorganisatie in overleg opgeschort.
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Op verzoek van de concerncontroller en projectleider hebben wij in de afgelopen periode enkele 
afstemmingen gehad over onder meer de verslaggevingsaspecten in het kader van de oprichting 
van een nieuwe erfgoedorganisatie. De gemeente heeft voor de fiscale aangelegenheden een ex
tern bureau geraadpleegd.

Vof Milieupark
De Vof Milieupark Oost verwacht over 2019 een verlies van G 1,2 miljoen. Baggerbeheer BV dient 
hiervoor een voorziening te treffen maar heeft zelf geen middelen beschikbaar. De gemeente Den 
Helder zal dan net als voorgaande járen in de jaarrekening 2019 rekening gehouden met een ver
plichting van 50oZo van het geleden verlies zijnde ca. 6 0,6 miljoen. Naar wij hebben begrepen is de 
intentie om het baggerdepot in de komende járen over te dragen resp. te beëindigen. De verwach
ting is dat de gemeente als aandeelhouder voor de beëindiging nog extra middelen zal moeten re
serveren. In hoeverre de PFAS hierop nog invloed kan hebben is thans nog niet duidelijk.

Port of Den Helder
De raad heeft met het besluit van 16 september 2019 een investeringskrediet beschikbaar gesteld 
van G 14,4 miljoen voor de periode 2020-2028 voor onderhoud. Ook is een lening van G 3 miljoen 
ten behoeve van de laatste betalingstranche van de Kooyhaven besproken. Het besluit tot het ver
strekken van een lening is nog niet genomen1. Wij hebben inmiddels ook de jaarstukken 2018, in
clusief goedkeurende controleverklaring, ontvangen. Er is in controleverklaring 2018 geen continuï- 
teitsvoorbehoud gemaakt.

Op basis van de jaarstukken 2018, de recente informatie van de accountant van de Port of Den 
Helder, de grondaankopen Westoever en onderhoudsbijdrage ultimo 2018, de investeringskredie- 
ten vanuit de gemeente moge het duidelijk zijn dat de continuïteit voor de kort - middellange termijn 
is geborgd. Van een duurzame, lagere marktwaarde is op dit moment geen sprake en dus wordt 
aan een afwaardering van de kapitaaldeelneming op de balans niet toegekomen.

Hoe dit zich ontwikkelt voor de wat langere termijn is afhankelijk van besluitvorming van de ge
meente Den Helder.

5.3 Onderzoeksopdracht zwembad
Uw college heeft ons opdracht verleend tot een onderzoek bij Aquacentrum Den Helder inzake de 
stand van zaken rondom het groot onderhoud. Wij hebben inmiddels met uw medewerkers en met 
de bedrijfsleider gesprekken gevoerd. Onlangs zijn naar aanleiding van onze vragen diverse do
cumenten ter beoordeling toegezonden. Wij streven ernaar om onze concept rapportage in de 
maand oktober 2019 af te ronden.

5.4 Ontwikkelingen grondexploitaties

5.4.1 grondbeleid
De kaders van het grondbeleid van de gemeente zijn vastgelegd in de Nota Grondbeleid 2013. In 
deze nota is de nieuwe wetgeving, de invoering vennootschapsbelasting voor overheden en nieu
we BBV-regelgeving, nog niet geïmplementeerd in het gemeentelijke beleid.

De gemeente heeft een advocatenkantoor gevraagd om te beoordelen of sprake is van staatssteun. Dit onderzoek loopt 
nog.
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Wij begrijpen dat de nieuwe Nota grondbeleid 2019 van de gemeente Den Helder is vastgesteld. 
Dit jaar is rondom grondbeleid een tweetal nieuwe notities verschenen: in juli bracht de commissie 
BBV de notitie Grondbeleid in begroting en jaarverslaggeving uit, in september publiceerde de 
commissie BADO haar Notitie Grondexploitaties. In hoofdstuk 7 gaan we dieper in op de ínhoud 
van deze notities.

Desgevraagd hebben wij begrepen dat de invloed van deze nieuwe notitie op het interne grondbe
leid nog niet is onderzocht. Begrijpelijk, ze zijn redelijk recent verschenen en de gemeente heeft 
slechts 1 actieve grondexploitatie. Maar toch vragen wij uw aandacht voor met name de BBV- 
notitie. Want de commissie geeft weer dat de notitie al geldt voor het begrotingsjaar 2019 omdat, 
zoals ze stelt, de notitie vooral verduidelijkingen en geen verzwaringen kent. Neemt niet weg dat in 
de notitie een zevental nieuwe en 10 verduidelijkte richtlijnen zijn opgenomen, die al van toepas
sing zijn voor de jaarrekening 2019. Voldoende reden om het bestaande grondbeleid hieraan te 
ijken.

5.4.2 Actualisatie MPG 2019
Wij gaan er vanuit dat voor de start van de eindejaarscontrole 2019 conform de Notitie grondexploi
taties van het BBV een geactualiseerde MPG door de raad is vastgesteld. Wij zullen de uitkomsten 
aan de hand van de gekozen uitgangspunten en parameters beoordelen en betrekking bij onze 
beoordeling van de jaarrekening.
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6 AUTOMATISERING

6.1 Automatisering algemeen
Voor de bedrijfsvoering is van belang dat de continuïteit en betrouwbaarheid van de geautomati
seerde (financiële) systemen gewaarborgd is en blijft.

6.2 Beoordeling geautomatiseerde gegevensverwerking
Wij hebben ten behoeve van de beoordeling van de stand van zaken met betrekking tot de geau
tomatiseerde gegevensverwerking een (geactualiseerde) vragenlijst toegezonden. Ook hebben wij 
gesproken met de verantwoordelijke medewerkers. In de kern gaat het er om kennis te verkrijgen 
inzake de beheersrisico’s die van invloed zijn op de jaarrekening van de gemeente Den Helder. 
Belangrijke aspecten zijn het wijzigingsbeheer, de continuïteit en de beveiliging.

6.3 Nieuw normenkader
Vanaf 2020 wordt een nieuw normenkader voor de informatiebeveiliging van kracht, de Baseline 
Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Dit normenkader is gebaseerd op een nieuwe ISO normering 
en gaat meer uit van risicomanagement. Wij hebben begrepen dat 2019 wordt gebruikt om de 
nieuwe baseline te implementeren. Eind 2020 zal verantwoording worden afgelegd volgens het 
nieuwe normenkader.

6.4 Autorisaties JD Edwards
Op dit moment is voor het huidige financieel pakket JD Edwards een functionele applicatiebeheer
der en een technische applicatiebeheerder. Deze functionarissen beschikken over de hoogste au
torisaties in de financiële administratie, en zij kunnen derhalve onder meer alle crediteurenstambe- 
standen- resp. gegevens en tabellen wijzigen. Ook het zogenaamde ‘4-ogen principe’ bij de meest 
kritische, gevoelige mutaties zoals het aanmaken en wijzigen van crediteuren en debiteuren en 
bankrekeningnummers kunnen door de applicatiebeheerders indien gewenst worden omzeild. Zo
als al eerder beschreven is niet duidelijk of in het financieel systeem audittrails beschikbaar zijn, 
waarbij achteraf kan worden vastgesteld of deze belangrijke functiescheiding gedurende het boek
jaar heeft gewerkt of misschien is doorbroken. De softwareleverancier kan de gevraagde relevante 
gegevens niet uit het bestaande systeem verkrijgen. Mogelijk lukt dit wel met het nieuwe financieel 
systeem van Centric. Zoals bekend wordt het huidige systeem per 1 januari 2020 vervangen; de 
focus ligt nu dan ook op het in de lucht houden van de applicatie en niet meer op een verdere 
(door) ontwikkeling.

Wij hebben overigens vastgesteld dat de applicatiebeheerders niet zijn opgenomen in de vigerende 
procuratieregeling van de BNG en derhalve niet zijn betrokken bij de feítelijke betalingen.
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7 ONTWIKKELINGEN SISA 2019
Zoals bekend wordt het rijk via twee kanalen geïnformeerd over de gemeentelijke financiën. Over 
alle baten en lasten informeert de gemeente het rijk (via het CBS) met de zgn. Iv3 (informatie voor 
derden)-staten. En voor een aantal specifieke uitkeringen gaat de verantwoording via de SiSa- 
systematiek (Single information en Single audit). Het is van belang vroegtijdig kennis te nemen van 
de relevante subsidieregelingen en voorbereidingen te treffen teneinde de SiSa-bijlage juist, volle
dig en onderbouwd te kunnen opleveren.

Wezenlijke veranderingen worden voor dit verslagjaar niet verwacht. Wel is er voor Den Helder nog 
een specifiek aandachtspunt.

Specifieke uitkering Sport
In de jaarrekening 2019 wordt er voor het eerst verantwoording afgelegd over de nieuwe specifie
ke uitkering Sport. Omdat invoering van de regeling niet vloeiend ging, zo werd onder meer de in
schrijving voor de regeling verlengd en het beschikbare budget verhoogd, is ook nog niet veel dui
delijk over de wijze waarop over 2019 via de SiSa-bijlage verantwoording moet worden afgelegd. 
Inmiddels heeft het Ministerie van VWS een bedrag van afgerond C 382.000,- aan subsidie ver
leend. Op de subsidieverlening gelden de Kaderwet VWS-subsidies, de Kaderregeling subsidies 
OCW, SZW en VWS alsmede de Regeling specifieke uitkering stimulering sport. De invulinstructie 
SiSa 2019 is overigens nog niet beschikbaar.
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8 ONTWIKKELINGEN WET- EN REGELGEVING
In dit hoofdstuk van onze managementletter gaan wij in op aandachtspunten voor onze controle en 
landelijke ontwikkelingen die voor alle gemeenten van belang zijn. Het gaat er om kort de ontwikke
lingen weer te geven. Deze ontwikkelingen zijn ook van toepassing op de gemeente Den Helder. 
Wij gaan thans in op de nieuwe notities inzake grondexploitaties, de Wet Arbeidsmarkt en de 
rechtmatigheidsverantwoording.

8.1 Notities Grondexploitaties

8.1.1 Grondbeleid in de begroting en jaarstukken
Met de nieuwe Notitie Grondbeleid in de begroting en jaarstukken zijn alle bestaande notities over 
grondexploitatie en faciliterend grondbeleid aangevuld en geactualiseerd. Tevens zijn er een twee
tal hoofdstukken toegevoegd over het belang van het grondbeleid voor raadsleden alsmede over 
de paragraaf grondbeleid en overige paragrafen. Daarnaast worden enkele onderwerpen nader 
uitgewerkt die vanwege de wijzigingen in 2016 in het BBV soms in de praktijk onjuist worden geïn
terpreteerd. Ten slotte zijn alle ‘vragen en antwoorden’ aan de Commissie BBV (de zogn. V&A- 
rubriek) die zijn gepubliceerd tot 1 mei 2019 in de voorliggende notitie meegenomen.

Het BBV geeft voorschriften over de inrichting van de begroting en de jaarverslaggeving. In het 
BBV zijn geen interne beheersmaatregelen beschreven voor het beheersen van de gebiedsontwik- 
keling. Hierbij moet worden gedacht aan beheersmaatregelen zoals bevoegd- en verantwoordelijk
heden, administratieve systemen, gehanteerde verdeelsleutels om gezamenlijke kosten toe te re
kenen bij gemengde projecten. De belangrijkste wijzigingen resp. aanvullingen, dan wel nuancerin
gen ten opzicht van de vervallen notities en uitingen zijn op hoofdlijnen de volgende punten:
» De maximale looptijd voor grondexploitaties blijft als richtlijn staan op 10 jaar, maar een langere 

looptijd is - onder voorwaarden, mits gemotiveerd - mogelijk en toegestaan;
» De vorderingen met betrekking tot het faciliterend grondbeleid worden verzameld op de balans- 

post ‘overige nog te ontvangen bedragen’. Hiermee wordt beoogd dat de verschillende vorde
ringen bij elkaar zijn opgenomen en niet verspreid (verbetering inzicht);

» In de notitie is een hoofdstuk opgenomen over wat grondbeleid inhoudt ten behoeve van de 
raad (hoofdstuk 2). Immers, het grondbeleid vergt keuzes van de gemeenteraad die gevolgen 
hebben voor een lange termijn. In hoofdstuk 2 staan de belangrijkste spelregels opgesomd. In 
hoofdstuk 3 van de notitie wordt de ínhoud van de paragraaf grondbeleid en overige paragrafen 
verder uitgewerkt;

» Subsidiebaten en de daarbij behorende subsidiabele kosten in de grondexploitatie maken geen 
onderdeel uit van de tussentijdse winstneming. Deze posten worden verantwoord als de subsi
die volgens de voorwaarden is gerealiseerd (nader toegelicht in bijlage 4 van de notitie);

» Eventuele contractuele voorwaarden of rechten van derden inzake gronden die de gemeente in 
bezit heeft kunnen kwalificeren onder de ‘niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen’.

8.1.2 Warme gronden
Wij vragen specifiek aandacht voor de zogenaamde ‘warme gronden’. Er is een nieuwe categorie 
grond, nl. de gronden die zijn aangekocht met het doel te gebruiken als bouwgrond voor woning
bouw. Maar waarvoor nog geen grondexploitatie is vastgesteld door de raad.
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Deze gronden worden opgenomen onder de balanspost materiële vaste activa tegen de verwer- 
vingsprijs. Indien deze ‘warme gronden’ nog geen bouwbestemming hebben gekregen bestaat de 
kans op (tijdelijke) afwaardering naar de waarde volgens de geldende bestemming. Voor de ge
meente kan eventuele afwaardering een fors negatief effect hebben op de financiële positie en kan 
de ontwikkeling van het gebied onder druk komen. In dit kader wijzen wij nog op de overgangsre
geling tot 31 december 2019 (bij duurzame waardevermindering. Voor woningbouw is het - onder 
voorwaarden - toegestaan om uit te gaan van de toekomstige bestemming als woningbouwgrond 
(ergo, geen afwaardering). Er gelden cumulatieve voorwaarden, onder meer een vastgesteld vi- 
sie/masterplan door de raad, betrokkenheid bij de gebiedsontwikkeling van provincie/rijk en ten 
minste eens per 2 jaar een taxatie op basis van waardering voor toekomstige woningbouwbe- 
stemming. In de jaarrekening 2019 dienen dergelijke ‘warme gronden’ indien van toepassing af
zonderlijk te worden toegelicht als gronden bestemd voor de gemeentelijke gebiedsontwikkeling.

8.1.3 Notitie Grondexploitaties (Bado)
Op 3 september 2019 is een nieuwe notitie van de commissie Bado verschenen inzake grondex
ploitaties. Deze geeft eerst alle ruimte aan de BBV (die bepaalt de verslaggevingsregels), maar 
vervolgens geeft het Bado een ‘richtinggevende notitie’ uit met ‘interpretatie van de 
wet/regelgeving.

8.2 Rechtmatigheidsverantwoording
Met ingang van 2021 dient het college een rechtmatigheidsverantwoording af te geven. De exacte 
invulling daarvan is nog niet bekend maar wordt stap voor stap duidelijker. Op basis van informatie 
van BZK lijkt het erop dat de Commissie BBV na de wetswijziging op basis van artikel 75 van het 
BBV verantwoordelijk zal worden voor de uitwerking van de rechtmatigheid in de (nieuwe) Kader- 
nota Rechtmatigheid. De intentie vanuit BZK is het voornemen om een modelverantwoording hier
voor op te laten stellen.

De nieuwe Kadernota zal aandacht besteden aan de rechtmatigheidsverantwoording, en die ver
schijnt naar verwachting in oktober 2019. In 2020 zou dan een uitgebreidere, herziene versie ver
schijnen met uitgangspunten waaronder:
» geen verbreding van de scope, zoals deze blijkt uit de huidige Kadernota Rechtmatigheid;
» mogelijk een aanbeveling om naleving van niet-financiële regelgeving op te nemen in bijvoor

beeld de bedrijfsvoerings- of risicoparagraaf;
» het college legt in de jaarstukken 2021 verantwoording af over eventuele rechtmatigheidsfouten 

en onzekerheden;
« de rechtmatigheidsverantwoording met ingang van de jaarrekening 2021 is (weer) onderdeel 

van het oordeel over het getrouwe beeld van de accountant.

Op 19 september 2019 heeft de Bado een concept document opgesteld inzake de voorkeursvari
ant rechtmatigheidsverantwoording. Hierin komt naar voren dat de accountant alleen een oordeel 
velt over de getrouwheid en niet specifiek over de rechtmatigheid zoals nu het geval is. Het college 
zal in de verantwoording aangeven dat de fouten en onzekerheden rechtmatigheid onder de grens 
van 307o blijven. Als de rechtmatigheidsgrens van 307o wordt overschreden hoeft dan geen gevolgen 
te hebben voor de getrouwheid en ons oordeel.
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Echter, omdat voor veel posten in de jaarrekening het oordeel over getrouwheid en rechtmatigheid 
(deels) samenvallen lijkt de impact van de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording voor 
de accountantscontrole relatief beperkt.

8.3 Wet Arbeidsmarkt in Balans
Per 1 januari 2020 treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans Doel (WAB) in werking. Onderzoek wijst 
uit dat werkgevers hun keuze voor vast of flexibel personeel niet baseren op de aard van het werk, 
maar eerder op de kosten en de risico’s. Dit leidt ertoe dat steeds meer werknemers, vooral jonge
ren, flexwerk (moeten) doen. Het kabinet vindt dit onwenselijk en komt daarom met een pakket aan 
maatregelen, neergelegd in de WAB. De nieuwe regels moeten het aantrekkelijker maken om me
dewerkers in vaste dienst te nemen. Het kabinet wil dit gaan bereiken door vaste arbeid - het con
tract voor onbepaalde tijd - minder vast te maken. Daar staat tegenover dat flexibele arbeid minder 
flexibel wordt en daardoor minder aantrekkelijk gaat worden. De wijzigingen zijn op hoofdlijnen als 
volgt.

Ontslag/transitievergoeding
Er komen minder strenge voorwaarden voor het ontslag van werknemers in vaste dienst. Onder de 
WAB heeft een werknemer al vanaf zijn eerste werkdag recht op een transitievergoeding bij ont
slag, ook tijdens de proeftijd. Daar staat tegenover dat een lagere transitievergoeding moet worden 
betaald. De periode voor de transitievergoeding wordt niet meer afgerond op halve járen, maar be
rekend over de werkelijke contractduur. Alleen een kleine werkgever krijgt onder de WAB compen
satie voor transitievergoedingen die moet worden betalen als het bedrijf wordt beëindigt of omdat 
de ondernemer omdat ziek is of met pensioen gaat.

Tijdelijke contracten
Het kabinet wil flexibele arbeid minder flexibel en minder aantrekkelijk maken. Er komt een ruimere 
regeling voor opeenvolgende tijdelijke contracten (de ketenbepaling). Momenteel mag een werkge
ver maximaal drie aansluitende contracten aanbieden over een periode van maximaal twee jaar. 
Dat wordt verruimd naar drie aansluitende contracten in drie jaar.

Oproepkrachten
De WAB schrijft verder voor dat een oproepkracht met een nulurencontract of een min/maxcontract 
alleen verplicht is te komen werken als de werknemer minimaal vier dagen van tevoren wordt op
geroepen. Als dat niet tijdig gebeurt, dan heeft de werknemer het recht het werkzaamheden te 
weigeren. En wordt een oproep tot werken korter dan vier dagen van tevoren afgezegd, dan moet 
de werkgever de oproepkracht toch uitbetalen. Na een contractperiode van twaalf maanden is de 
werkgever bovendien verplicht om de oproepkracht een contract te bieden voor het gemiddelde 
aantal uren dat hij in dat jaar heeft gewerkt.

WW-premie
De WW-premie wordt gedifferentieerd naar de aard van het contract. Nu is de WW-premie nog af
hankelijk van de sector waartoe het bedrijf behoort. Onder de nieuwe wet geldt dat voor elke werk
nemer die in vaste dienst wordt genomen een bonus wordt ontvangen, namelijk er gaat een lagere 
WW-premie gelden voor werknemers met een vast contract dan voor werknemers met een tijdelijk 
of flexcontract.
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Advies
De maatregelen die zijn opgenomen in de WAB kunnen afhankelijk van de situatie bij de gemeente 
een financieel effect hebben. Wij adviseren het vigerende HRM-beleid te evalueren.

9 AANDACHTSPUNTEN JAARREKENINGTRAJECT 2019
Om ook dit jaar te kunnen komen tot een vlotte en efficiënte uitvoering van de jaarrekeningcontrole 
moge het duidelijk zijn dat een goede voorbereiding onontbeerlijk is. Wij verwachten dan ook dat 
voor de aanvang van de jaarrekeningcontrole ten minste de hierna genoemde aandachtspunten 
gereed zijn:
» het aanleveren van een (bij voorkeur digitaal) opsteldossier programmarekening met specifica

ties, onderbouwingen en analyses van activa en passiva (kortlopende activa/passiva, voorzie
ningen en reserves). Wij hebben deze ‘op te vragen stukkenlijsť voor het boekjaar 2019 eerder 
verstrekt;

« het aanleveren van de concept programmarekening 2019 met inbegrip van de paragrafen en 
toelichtingen, met toepassing van de (gewijzigde) bepalingen van het BBV;

» beschikbaar hebben van een volledige onderbouwing c.q. specificaties per SiSa-regeling en het 
zorg dragen van een volledige en juiste SiSa-verantwoording 2019;

» de WNT-verantwoording, inclusief een adequate onderbouwing;
» specifiek aanlevering gegevens verbonden partijen (waaronder de jaarstukken van Cocensus, 

jaarstukken kapitaaldeelnemingen 2019 indien beschikbaar);
« specificaties en onderbouwingen inzake verplichtingen en mogelijke overhevelingen naar 2020 

van nog niet bestede middelen of budgetten;
« zichtbare aansluitingen tussen de jaarrekening, financiële administratie en sub administraties 

en/of applicaties.
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10 SAMENVATTING EN CONCLUSIE
Wij hebben onlangs de interim-controle uitgevoerd bij de gemeente Den Helder. Uit onze werk
zaamheden tot en met de interim-controle zijn geen bevindingen gebleken, waar mogelijk bij de 
eindejaarscontrole voorgeschreven toleranties overschreden (dreigen te) worden. Wel zijn er nu 
nog enige onzekerheden, mede omdat de VIC-werkzaamheden over de 2e helft van 2019 nog niet 
zijn afgerond. Ook waren de interne controles (IC) inzake de Wmo en Jeugdhulp ten tijde van de 
interim-controle nog niet uitgevoerd.

Over de juistheid en rechtmatigheid inzake de bestedingen in het sociaal domein, en dan met na
me de onderdelen Jeugdwet en Wmo (inclusief Pgb’s) is nog geen duidelijkheid. Dit proces ver
loopt steeds meer beheerst maar de gemeente blijft hierbij mede afhankelijk van partners in de 
‘zorgketen’. De relevante documenten zullen wij bij de eindejaarscontrole beoordelen.

Wij hopen u met vorenstaande van dienst te zijn geweest en zijn graag tot een nadere toelichting 
bereid.

Hoogachtend,
Ipa-Acon Assurance B.V.

./.C. Olij RA
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