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Bestuursvoorstel

Onderwerp Managementletter 2019

Status Informerend

Gevraagd besluit Het Algemeen Bestuur wordt verzocht  kennis te nemen van de 

managementletter interim controle 2019

Intrekken van eerdere 

besluitvorming

Niet van toepassing

Bijlagen Managementletter 2019

1. Samenvatting

Een belangrijk deel van de jaarrekeningcontrole door de accountant wordt gedurende het 

controlejaar uitgevoerd bij de zogenoemde interim-controle. Naar aanleiding van deze interim 

controle ontvangt de organisatie een managementletter waarin eventuele van belang zijnde 

bevindingen worden gerapporteerd. De nadruk ligt op te verbeteren aspecten. Hierdoor is het 

nog mogelijk om vroegtijdig het beleid op specifieke punten aan te passen. De adviesfunctie van 

de controlerende accountant zal met name tot uiting komen in deze werkzaamheden en 

rapportage. 

De oplevering van de managementletter 2019 door de accountant heeft later plaatsgevonden 

dan gebruikelijk. Het was niet meer mogelijk om deze managementletter in 2019 aan het 

bestuur aan te bieden. Om die reden wordt deze managementletter in de eerste bestuurlijke 

vergadering van 2020 aangeboden aan het bestuur. 

Sinds 2016 is de interpretatie van wet- en regelgeving aangescherpt voor de accountants. De 

accountant geeft aan dat om die reden niet kan worden gesteund op de interne controles. Dit is 

in lijn met andere publieke organisaties.  Omdat de wetgever hoge eisen stelt aan inhoudelijke 

documentatievereisten, alsmede de zichtbaarheid van de uitgevoerde beheersmaatregelen 

wordt door de accountant, evenals in voorgaande jaren, in het bijzonder aandacht gevraagd 

voor de uitgevoerde controles binnen de bedrijfsprocessen. 

De algemene conclusie van de accountant ten aanzien van de processen uit de bedrijfsvoering 

monitor is dat deze processen “in basis goed op orde zijn”. De organisatie is volgens de 

accountant actief aan de slag gegaan met de (procesmatige) bevindingen van vorig jaar.  

Een aandachtspunt vormt de documentatie van de uitvoering van de geïmplementeerde 

beheersmaatregelen. Dit zodat de accountant kan constateren dat de maatregel een heel jaar 

effectief heeft gewerkt. Deze aanbeveling wordt opgevolgd door VRZ. 

Hieronder per bevinding, indien nodig, de reactie van VRZ op de belangrijkste opmerkingen van 

de accountant:

a. Afgifte rechtmatigheidsverantwoording met ingang van 2021

De accountant benoemt als aandachtspunt de rechtmatigheidsverantwoording met ingang van 

boekjaar 2021, geldend voor gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. 

Dit is een verantwoording af te geven door het Dagelijks Bestuur aan het Algemeen Bestuur. 
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Het afgeven van een dergelijke verantwoording vergt de nodige voorbereiding De accountant 

adviseert door te groeien naar een organisatie die aantoonbaar “in control” is voor wat betreft 

de financiële organisatie, waardoor de financiële rechtmatigheidsverantwoording altijd kan 

worden verstrekt. 

Reactie VRZ: VRZ werkt sinds 2019 reeds samen met de controllers van de Zeeuwse gemeenten 

bij de voorbereiding van alle Zeeuwse gemeenten en gemeenschappelijke regelingen op het 

afgeven van deze financiële rechtmatigheidsverantwoording. 2020 wordt benut om de 

implicaties voor de Zeeuwse gemeenten en gemeenschappelijke regelingen verder te bezien en 

de nodige maatregelen te treffen om minimaal aan de financiële 

rechtmatigheidsverantwoording te kunnen voldoen. 

b. Kwaliteit begrotingsproces

De accountant signaleert dat de tussentijdse rapportages een fluctuerend beeld van het 

verwachte bedrijfsresultaat laten zien. Het verschil wordt verklaard door formatieve 

verschuivingen en lagere declaraties voor vrijwilligers vergoedingen. Zij adviseert om de 

geconstateerde afwijkingen ten opzichte van de primaire begroting mee te nemen in de 

beoordeling van de kwaliteit van het begrotingsproces.

Reactie VRZ: de kwaliteit van het begrotingsproces heeft de constante aandacht van het 

management. De geconstateerde afwijkingen zijn geanalyseerd. De lagere declaraties 

vrijwilligersvergoedingen zijn verklaard in de tweede bestuursrapportage. Voor wat betreft 

formatieve verschuivingen vindt momenteel strakke sturing plaats op het al dan niet invullen 

van vacatures, waardoor tussentijds bijstelling kan plaatsvinden.

c. Goedkeuring kredietoverschrijdingen

De accountant adviseert om de investeringskredieten tijdig te laten voteren door het algemeen 

bestuur om te voorkomen dat deze kredietoverschrijdingen meegewogen moeten worden in 

het oordeel van de controleverklaring.

Reactie VRZ: in de 4e begrotingswijziging (vastgesteld in het Algemeen Bestuur van december 

2019) zijn de geconstateerde krediet overschrijdingen tot en met de tweede 

bestuursrapportage geautoriseerd.

d. Financiële positie

De accountant constateert dat de financiële positie op dit moment toereikend is om eventuele 

(financiële) tegenvallers op te vangen. Zij adviseert om de risico’s periodiek te updaten en te 

kwantificeren. 

Reactie VRZ: de aanbeveling wordt opgevolgd.

e. Normenkader en toetsingskader  

De accountant adviseert het Dagelijks Bestuur om het normenkader 2019 vóór de jaarrekening 

2019 door het Algemeen Bestuur te laten vaststellen alsmede uit te werken in een 

toetsingskader als basis voor de rechtmatigheidscontroles. 

Reactie: Om uw bestuur niet onnodig meermalen per jaar een normenkader aan te moeten 

bieden, gecorrigeerd voor de laatste wijzigingen in wet- en regelgeving, heeft VRZ al vijf jaren de 
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gedragslijn om het normenkader aan uw bestuur aan te bieden in de eerste vergadering van het 

nieuwe jaar. Het normenkader 2019 zal in de eerste bestuursvergadering van 2020 worden 

aangeboden.

f. Interne beheersomgeving

De accountant adviseert om voor de overig processen binnen het personeelsproces (buitenom 

in dienst- en uit diensttreding) te bezien waar risico’s bestaan en beheersmaatregelen aanwezig 

zijn (procesbeschrijvingen) om tot komen tot verdere verbetering van de beheersorganiatie 

binnen het personeelsproces. 

Reactie VRZ: In 2020 zal er verdere aandacht worden besteed om de overige processen binnen 

het personeelsproces te beschrijven. Hierin zullen eventuele risico’s en reeds aanwezige 

beheersmaatregelen binnen deze processen tevens worden beschreven.

g. Prestatielevering/verplichtingenadministratie

Geadviseerd wordt om toe te zien op strikte naleving van procedures rondom 

prestatieverklaring. Indien onvoldoende documentatie aanwezig is (en onvoldoende 

gecontroleerd is) kan niet worden aangetoond dat een betaling getrouw en rechtmatig 

plaatsvindt en dit kan weer leiden tot een onzekerheid voor zowel getrouwheid als 

rechtmatigheid van de accountantsverklaring. Tevens advies om de uitgebreide interne controle 

rondom de prestatielevering af te ronden voor de jaarrekeningcontrole. De werking van de 

bestelmodule maakt onderdeel uit van de interne controles in 2020. 

Reactie: De aanbeveling wordt opgevolgd.

h. Memoriaalboekingen

De accountant heeft opgemerkt dat niet in alle gevallen zogenaamde memoriaalboekingen in de 

financiële administratie door een tweede persoon worden gecontroleerd vóórafgaand aan 

verwerking in de financiële administratie. Het risico bestaat erin dat sturingsinformatie niet juist 

is doordat budgethouders correcties dan niet zien. Aan de accountant is reeds meegedeeld dat 

intern afspraken zijn gemaakt om met terugwerkende kracht de memoriaalboekingen over 2019 

te controleren.

2. Wettelijk kader en of eerdere besluitvorming

Besluit Begroting en Verantwoording

3. Financiën

Financiële consequenties 

(Incidenteel/structureel, 

investering, exploitatielasten 

en kapitaallasten)

Bij het niet voldoen aan de aanbevelingen/ adviezen uit de 

managementletter bestaat de kans op een niet goedkeurende 

accountantsverklaring bij de jaarrekening

Dekking uit Niet van toepassing

4. Consequenties

Operationele consequenties Geen operationele consequenties
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Consequenties voor 

gemeenten

Geen consequenties voor de gemeenten

5. Communicatie

Er vindt geen communicatie plaats.

Adviezen

Ondernemingsraad (OR) Niet van toepassing

Veiligheidsdirectie (VD) Niet van toepassing

Adviescommissies Financiën 

(ACF) 

Geen opmerkingen

Bestuurlijk Adviseursoverleg 

(BAO)

Geen opmerkingen
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