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Eindhoven, 29 januari 2020

Manaqementletter tussentijdse controle 2019

Geachte leden van hot dagelijks bestuur,

REQ4185443/hdb

Met genoegen presenteren wij u hierbij onze managementletter 2019.
Deze rapportage geeft eon beeld van uw organisatie en de gerealiseerde
vooruitgang in 2019. Uw algemeen bestuur heeft ons de opdracht verstrekt
am de jaarrekening 2019 van uw organisatie te controleren. Onze
tussentijdse bevindingen rapporteren wij door middel van deze
managementletter.

In deze rapportage beperken wij ons tot do bevindingen en mogelijke
verbeterpunten in de bedrijtsvoering en processen die wij hebben onderzocht
in hot kader van de controle van do jaarrekening en die naar onze mening
van belang zijn voor hot management en het dagelijks bestuur. Dit heeft tot
doel vanuit onze natuurlijke adviesfunctie een bijdrage te leveren aan het
zelfcontrolerende vermogen van uw organisatie. Wij merken hierbij op dat
onze tussentijdse controlewerkzaamheden zijn uitgevoerd over de periode
januari tot en met november 2019. Eventuele wijzigingen in processen en
ontwikkelingen binnen uw organisatie nadien hobben wij niet in doze
rapportage meegewogen.

Wij hebben onze conceptbevindingen toegelicht en besproken met de business
controller en do adviseur financiën. Do opvolging van de aandachtspunten
voor do jaarrekening 2019 voortvloeiend uit onze bevindingen is in overleg
met do organisatie in de jaarrekeningplanninq van Veiligheidsregio Zeeland
opgenomen.

Tot hot goven van eon nadere toelichting zijn wij graag bereid.

Hoogachto’
Ernst & S LLP

Ernst & YOimq Accountants LIP is eli limited liatilily parineessip opqericht naar hEl recht vi Enqetai en Wales en çenegisbewo bij companies House under regisaralier.ummerOcJ3SSY4. In relal’e tot Ernst Young Accountants LIP wordt de teem partner qebm5t soar en
(vertegenwoordiger van en) yenned van Emil 8 Young Accountants LIP. Ernst 8 Young Accountants LLP is statutair geeestigd teA More LoMon Mace, Loron, SE! 20A. Vaeniqd Koninkrijk. hetl haac oIdvesliing aan Boompjes 258, 3011 XZ Rotterdam. NederlaM en n geregistreerd bij
de Kamer van coophand& Rollerdam onder nummer 24432944. Op onze werkraamheden zijn algemene euorwaarden van loepasning. aaatrn een beperking canoe ansprakelijkheid is opgenomen
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Inleiding

Inhoud managementletter In deze managementletter informeren wij u over onze bevindingen op het gebied van uw administratieve
organisatie en interne beheersing. Bij deze bevindingen geven wij de risico’s weer en doen wij
aanbevelingenter verbetering indien wij daarvoor mogelijkheden zien. Wij wijzen u erop dat een
managementletter van nature kritisch van aard is, omdat deze zich richt op te verbeteren aspecten.

Onze bevindingen vloeien voort uit onze gebruikelijke werkzaamheden voor de jaarrekeningcontrole. Deze
werkzaamheden zijn gericht op het afgeven van een controleverklaring bij de jaarrekening en omvatten
daarom niet alle zaken die bij een specifiek op de organisatie gericht onderzoek naar varen zouden kamen.

Wij volgen de wijze waarap binnen uw organisatie wordt omgegaan met punten uit eerdere
managementletters. Wij stellen dergelijke punten opnieuw aan de arde indien wij van mening zijn dat
nadere aandacht van bet management nag steeds op zijn plaats is. Deze managementletter bevat de
bevindingen zoals tot dusverre opgedaan. Na afloop van de jaarrekeningcontrole nemen wij in ons
accountantsverslag een samenvatting op van de belangrijkste bevindingen.

Naleving wet- en regelgeving Op basis van artikel 11 lid k van EU-Verordening 537/2014, alsmede Standaard 240 informeren wij bet
dagelijks bestuur over significante kwesties in verband met de tijdens de controle geconstateerde
niet-naleving of vermoedelijke niet-naleving van wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen, voor zover
deze relevant worden geacht voor het vermagen van het dagelijks bestuur om haar taken te vervullen.
Daarnaast rapporteren wij fraude en illegale handelingen waarbij het hager kader (directie/dagelijks
bestuur) is betrokken, en over fraude en illegale handelingen (of deze nu door bet hager kader of door
andere werknemers zijn veroorzaakt) die een onjuistheid van materieel belang in de jaarrekening tot
gevolg hebben.

Onze werkzaamheden zijn niet primair gericht op bet opsporen van fraudes of onregelmatigheden in
uw organisatie. Indien onze werkzaamheden aanwijzingen opleveren voor opgetreden fraudes of
onregelmatigheden, dan rapporteren wij u daar direct over. Dit is tot op heden niet aan de orde geweest.

veiliqheidsregiozeeland I Managementletter tussentijdse controle 2019 4 vertrouwelijk - Ernst & Young Accountants LLP



Inleiding

Geqevensgerichte controle Wij vorrichton do controle van do jaarrekeninq door middel van qeqevonsgorichto controlemaatreqelen,
gobaseerd op eon risicoanalyso. Vanweqo herniouwde intorpretaties van wet- en rogeiqoving kunnen wij,
in Un met andere publieke organisaties, op dit moment niet stounen op de intorne controle. Dit betokent
dat wij door middel van ropresentatieve steekproeven achteraf vaststellen of do transactios voldoen aan
aWe qotrouw on rochtmatighoidsaspecten. Tevens merken wij op dat do wetgever hoge eisen stolt aan do
inhoudelijke documontatiovoroiston, aismodo do zichtbaarhoid van do uitgovoorde behoorsmaatrogolon
om to komon tot eon systeomgorichto controle.

Wij advisoron hot dagolijks bestuur daarbij in hot bijzondor aandacht to hobben voor do inhoudolijko on
zichtbaro vastlogging van do uitgovoerdo controles binnon do bodrijfsprocossen (procosboschrijvinqon).

veiiigheidsregiozeeland Managementlelter tussentijdse controle 2019 vertrouwelijk - Ernst & Young Accountants LLP
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Belanqrijkste aandachtspunten

Rec htmati qheidsverantwoo rdi nq
Wijziging controleverkiaring Als uitvloeisel van de voorstellen van de commissie Depla en ter versterking van de dialoog tussen de

directie en hot algemoon bestuur wordt de invulling van do controlovorklaring naar verwachting met ingang
van de jaarrekening 2021 gowijzigd. De jaarstukken 2021 dionon oen rechtmatiqheidsverantwoording
bovatton.

Deze op handen zijndo wotswijziging maakt het moer dan ooit van belang dat decontralo overheden grip
hebben op hun interne procosson en de bijbehorende Iinanciële huishouding. Organisaties moeten zeif
aantonen dat ze budgetten rochtmatig besteden. Dit wordt expliciet vermold in do vorantwoording. Het
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatios en de commissie BBV zijn bezig met do nadere
praktische uitwerking. Do VNG qoeft aan dat gemeenten, provincios en gemeenschappelijke rogelingen
zichzelf do vraag moeten stellen wat hun oigen ambitios zijn ten aanzien van de rochtmatigheidsverklaring
en geoft ook do ovorweging mee om het breder te trekken naar een in control statement”.

Wat wordt er van Veiligheidsregio Zeeland verwacht?
Door do geschetste wijziging in wet-en rogolgoving wordt van u in do jaarrekoning van 2021 eon
ondorbouwdo verantwoording verwacht ton aanzion van rochtmatighoid. Om to komon tot doze
vorantwoording dient uw organisatio in do komende jaren door to groeion naar oen organisatio die
aantoonbaar rochtmatig handolt.

Bij do niouwo rochtmatighoidsvorantwoording gaat hot om fundamentole vragon als: hoo legt u
verantwoording af aan bet algomeon bostuur, in hooverro bont u in control, in hoevorro wilt on kunt U in
control zijn, wat is orvoor nodig om daar to komon.

Aihoowel do exacte scope van eon dorgolijko rochtmatigheidsverantwoording nog niet is vastgesteld, is hot
essontieol tijdig to starton met do voorboroidingon. Hot opstellon van eon normonkador, dit vitwerkon in eon
tootsingskader en hot opstollon on uitvooron van eon controleprogramma zijn hiorbij wezonlijke ondordolon.
Hot kunnon vorstrekkon van eon rechtmatighoidsvorantwoording kan achtoraf door middol van hot
uitvoeren van (verbijzondordo) intorno controlos. Wij adviseren echtor om in do komonde jaron door to
grooien naar eon organisatio die aantoonbaar “in control is” voor wat botroft do financieie vorantwoordinq
in vorband met hot kunnon vorstrokkon van dezo rechtmatighoidsvorantwoording.

veiligheidsregiozeeland j Managementletter tussentijdse controle 2019 7 Vertrouwelijk - Ernst & Young Accountants LLP



Belangrijkste aandachtspunten

Beg rot in gs p roc es
Kwaliteit begrotingsproces Do tussentijdse rapportagos laten een fluctuorend beeld zien van het verwachto bedrijfsresultaat van uw

organisatie. In de eersto Burap word eon geprognotiseerd verlies verwacht van € 267.000 per jaareinde.

In de tweede Burap wordt een positief rosultaat vorwacht per jaareinde van € 586.000. Een verschil in

verwachting van € 853.000. Het verschil wordt onder meer verklaard door formatieve verschuivingon en

lagere deciaraties voor vrijwilligers vergoedingon.

Het roalistisch ramen van baten en lasten geeft u do mogelijkheid om financiele middolen betor te

alloceren aan de programmas. Afgolopen jaron hebben wij uw aandacht gevraagd voor verbeteringon

van het begrotingsproces en -bohoer. Gezien de diversiteit van afwijkingon tusson de begroting en de

realisatie zien wij in het begrotinqsproces en -beheer een blijvend aandachtspunt.

Wij adviseren u de geconstateerde afwijkingen ten opzichto van de primaire begroting mee te nemen in de
booordeling van de kwaliteit van uw begrotingsproces.

K red let rec ht ma t 19 h eld
Goodkouring kredietoverschrijdingon Op basis van de tweodo Burap concluderen wij dat het geprognotiseorde invosteringsvolumo hot

invosteringskrodiet voor 2019 ovorschrijdt. Bogrotings- en kredietoverschrijdingen behoeven autorisatie

door het algomeen bestuur. Begrotingswijzigingen mooten tijdons het jaar zoif nog door het algemeen

bestuur worden vastgestold. Indien eon wijziging niot meer in hot jaar zolt is vastgostold zijn bostodingon
bovon hot bogrotingsbodrag strikt genomon onrochtmatig.

Wij wijzon u orop tijdig do invostoringskrodioton to laton votoron door hot algomoon bostuur om to

voorkomon dat doze krodiotoverschrijdingon moogowogon mooton wordon in hot oordool van do
controlovorklaring.

Weerstandscapaciteit op ordo
Financiëlo positie Hot is belangrijk dat hot management zich bowust is van do risico’s on onzokerhoden die horon bij hot

boloid on do activiteiton van do Voilighoidsrogio on dat zij hiorop stuurt. Of do Voilighoidsrogio in staat is

do govolgon van risico’s on onzokorhodon op to vangen zondor dat do uitvoering van haar boleid daardoor

in govaar komt is onder moor afhankolijk van do woorstandscapacitoit.

veiliqheidsreqiozeeland Managementletter tussentijdse controle 2019 8 vertrouweluk- Ernst & Young Accountants LLP



Belangrijkste aandachtspunten

De weerstandscapaciteit wordt gevormd door het vrij beschikbare gedeelte van de aiqemene reserve,
aismede de post onvoorzien zoals is opgenomen in de begroting. De financiele risico’s (benodiqde
weerstandscapaciteit)zijn in de jaarstukken 2018 in totaliteitqekwantificeerd leidend tot een bedrag
van € 963.000. De verwachte weerstandscapaciteit zal ultimo 2019 — rekening houdend met het
qeprognotiseerde resultaat voor 2019 van € 586.000 positief— geliik zijn aan € 1.185.000.

Op basis van het weerstandsvermogen van de organisatie, rekening houdend met de totale reservepositie,
het huidige financiele beleid en de in de risicoparagraaf 2018 omschreven risico’s zijn wij van mening
dat Veiligheidsregio Zeeland op dit moment een toereikende financiele positie heeft om eventuele
tegenvallers op te vangen. Wij adviseren Veiligheidsregio Zeeland om de risico’s periodiek te updaten en
te kwantificeren.

Cybersecurity
Aandacht voor cybersecurity en Veiligheidsregio Zeeland neemt een belangrijke plaats in in de Zeeuwse samenleving. Zorgdragen voor
informatiebeveiliging continulteit van de operationele activiteiten is binnen uw organisatie Ietterlijk van levensbelanq. In de

steeds verdergaande digitalisering van de maatschappij is het van belang om als Veiligheidsregio rekening
te houden met de risico’s die verbonden zijn aan de digitale samenleving. Mogelijke risico’s die te
onderkennen zijn zijn:

Denial of Service (DoS) aanvallen
Ransomware, het ongewild versleutelen van gegevens en het vragen om losgeld
Virussen en malware die geautomatiseerde systemen verstoren of stoppen
Hacking, om informatie te verkrijgen of processen te verstoren

Wij zien dat uw Veiligheidsregio rekening houdt met risico’s die verband houden met bovenstaande
IT-ontwikkelingen, namelijk uitval IT-server of diensten door derden. Gezien de verdergaande digitalisering
van de maatschappij en recente ontwikkelingen op het gebied van cybercriminaliteit adviseren wij u om
blijvend passende aandacht te schenken aan mogelijke cyberrisico’s die bij uw organisatie spelen.

veiliqheidsreqio Zeeland I Managementletter tussentijdse contrale 2019 g vertrouwelijk - Ernst & YoungAccountantsLLr



Belanqrijkste aandachtspunten

Verplichtinqen vanuit de AVG
Dataprivacy Vertrouwelijkheid van qegevens, als onderdeel van informatiebeveiliging, heeft afgelopen jaren in

toenemende mate aandacht gekreqen, mede als gevoig van qeImplementeerde wetgeving (meldplicht
datalekken, AVG).

Wij merken op dat de Veiligheidsregio diverse maatregelen heeft getroffen am campliant te zijn vanuit
de AVG. Een functionaris vaar geqevensbescherminq is aangesteld, daarnaast is een procedure
meldinqsplicht datalekken beschikbaar waarin de definitie van een datalek is weergegeven en welke
procedure gevolgd moet warden indien sprake is van een datalek, aak warden er binnen de organisatie
bewustwordingssessies georganiseerd.

Toepassing raamovereenkomsten
Maximum hoeveelheid in raamovereenkomst Het hof van Justitie van de Europese Unie heeft in zijn arrest van 19 december 2018 eerder verduidelijkt

dat de aanbestedende dienst verplicht is am de “maximale hoeveelheid” prestaties die zullen worden
opgedragen onder de raamovereenkamst al in de aanbestedingsstukken te vermelden. Zadra dat
maximum wardt bereikt, kan de valgende opdracht die onder de scope van de raamavereenkamst valt
daaronder niet meer zonder meer warden apgedragen. De verplichting am de maximale hoeveelheid te
vermelden geldt zawel vaar het opgeven van het maximale aantal leveringen of diensten dat zal warden
afgenomen, als de maximale waarde daarvan.

Wij begrijpen dat Veiligheidsregia Zeeland nagenoeg geen raamovereenkomsten heeft afgeslaten.
Desalniettemin adviseren wij uw arganisatie am rekening te houden met dit arrest bij het afsluiten van
raamavereenkamsten in de taekamst.

Veiligheidsreqio Zeeland Managementleller tussentijdse canticle 2019 vertrouwelijk - Ernst & Young Accountants LLP
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Waar steat uw organisatie

Bedrijfsvoeringsmonitor

Personeel

Geidverkeer

Financieel afsluitproces

Controle omgeving

Vorig jaar

Toelichtinq
In deze monitor geven wij ons beeld van de onderzochte processen weer. WiJ geven dit beeld als resultante van onze tot dusver verrichte
controlewerkzaamheden. Toekomstige ontwikkelingen zijn hierin niet begrepon. Dit beeld dient te worden bezien in relatie tot onze controle van de financiele
verantwoording van Veiligheidsregio Zeeland als geheel. Wij geven uitsluitend posities in het midden van eon kleur, of tussen twee kleuren in. Doelstelling van
do monitor is om mogelijke verbeterpunten aan te dragen in de bedrijfsvoering van uw organisatie.

Het proces heeft belangrijke bevindingen en aanbevelingen
met een hoog risico die op korte termijn actie behoeven.

Oranje Het proces heeft meerdere bevindingen met een gemiddeld
risicoprofiel die voor onze jaarrekeningcontrole 2019 actie
behoeven.

Geel Ret proces heeft enkele bevindingen met een gemiddeld risicoprofiel
die voor onze jaarrekeningcontrole 2019 actie behoeven.

Het proces heeft goon of beperkte bevindingen met eon Iaag
risicoprofiel. Deze kunnen worden meegenomen worden bij do
verdere verbetering van do AO/IB.

Proces Rood Oranje Geel Groen

Inkoop en aanbesteding Huidig jaar

veiliqhewsregiozeeland I Managementletter tussentijdse canticle 2019 12 vertrouwelijk - Ernst & Young Accountants LLP



Ons beeld van de processen

Aard en reikwijdte interim-controle In de bedrijfsvoeringsmonitor qeven wij ons beeld van de onderzochte processen. Wij qeven dit beeld
als resultante van onze tot dusver verrichte werkzaamheden in het kader van de controle van de
jaarrekeninq. Tijdens de tussentijdse controle hebben wij de opzet en bestaan van de significante
processen in kaart qebracht. Toekomstiqe ontwikkelinqen of veranderinqen in de organisatie zijn
hierin niet begrepen. Dit beeld dient te worden bezien in relatie tot onze controle van de financiele
verantwoording van de organisatie als geheel en niet als een oordeel over ek afzonderliik proces.
Wij geven uitsluitend posities in het midden van een kleur, ot tussen twee kleuren in.

Wij merken volledigheidshalve op dat wij de werking van de interne beheersmaatreqelen niet hebben
getest. Ons beeld komt derhalve voort uit het in kaart brengen van de opzet en het vaststellen van
het bestaan van de verschillende processen. Omdat wij de werking van deze beheersmaatregelen niet
hebben getest geven wij geen posities rechts in het groen weer. Voor een compleet beeld van de
detailbevindingen verwijzen wij naar de bijiage “Totaaloverzicht bevindingen’.

Uw processen zijn in de basis goed op orde Op basis van onze tussentijdse controle 2019 constateren wij dat de processen in de basis op orde zijn.
Wij concluderen dat tie organisatie actief aan tie slag is gegaan met onze (procesmatiqe) bevindingen
van voorgaand jaar, tie eerste uitkomsten hiervan worden op dit moment zichtbaar. Zo wordt de
verplichtingenadministratie verder geImplementeerd en is het proces met betrekking tot het controleren
van een prestatielevering verder geformaliseerd.

Hoewel de processen in de basis in orde zijn constateren wij dat niet in alle gevallen de uitvoering van
geImplementeerde beheersmaatregelen voldoende wordt gedocumenteerd. Hierdoor zijn wij niet bij elke
interne beheersmaatregel in staat om te concluderen of de interne beheersmaatregel — zoals deze wordt
beschreven — gedurende het qehele jaar effectief heeft gewerkt.

veiliqheidsreqiozeeland j Managementletter tussentijdse controle 2019 63’ vertrouwelijk- Ernst & Young Accountants LLP



Ons beeld van de processen

Normenkader en toetsingskader Wij constateren dat voor het boekjaar 2019, conform de algemene Iijn van Veiliqheidsregio Zeeland van
de afgeiopen jaren, nag geen normenkader met een uitgewerkt toetsinqskader is vastgesteld door bet
aiqemeen bestuur. Deze ijn is gekozen am alle relevante wetgeving in bet normenkader te kunnen
opnemen. Doordat bet normenkader nog niet is vastgesteld, is bet op dit moment niet duidelijk op
welke punten getoetst moet worden in hot kader van de rechtmatigheid.

Wij vragen hot daqelijks bestuur hot normenkader 2019 voor do jaarrokening 2019 op to steVen, door
het algemeen bestuur te laten vaststellen en vervolgens uit to werken in eon toetsingskader als basis
voor do rechtmatigheidscontroles.

Interne beheersomgeving Verbetermogelijkheden ten aanzien van de interne beheersomgeving zien wij met name op het viak van
hot nader uitwerken en updaten van procesbeschrijvingen. Wij begrijpen dat op dit moment gewerkt wordt
aan de verbetering van procesbeschrijvingen rondam bet personeelsproces. Hierbij qaat hot met name
am de deelprocessen indienst- en uitdiensttreding en warden interne beheersmaatregelen specifiek
beschreven.

Wij adviseren u aan de avenge processen binnen het personeelsproces aandacht to besteden en to
bezien waar binnen doze processen risico’s bestaan en reeds beheersmaatregelen aanweziq zijn. Doze
procesbeschrijvingen dienen als basis voor verdere verbetering van do beheersorganisatie binnen hot
porsoneelsproces.

Daarnaast wordt gewerkt aan eon nieuwe opzet voor maandelijks inzicht in formatie versus
bezettingsaverzichten (zowel kwantitatief, kwalitatief als financieel) am do personeels(asten nag beter to
kunnen beheersen. Tevens is strategische per5oneelsplanning één van do speerpunten voor de komende
jaren.

VeiliqheidsregioZeeland I Managementletter tussentijdse controle oi 14 Vertrouwelijk - Ernst & Young Accountants LLP



Ons beeld van de processen

Prestatielevering Wij constateren dat binnen hot inkoopproces afgeiopen jaar verbeteringen zijn aangebracht am do
vastiegging van do prestatielevering to waarborgen. Do niouwe inkoopmodule weike in juli 2019 is
geImplemonteerd dwinqt af am mimimaal to documenteron waaruit blijkt dat do gefactureerde ieveringen
on of diensten zijn golevord. Uit gesprokkon met de organisatie bogrijpon wij echter dat in de praktijk deze
procedure niot te alien tijdo wordt nageleefd.

Indien do prestatieverkiaring onvoidoende gedocumonteerd en gecontroleerd is. kan niet warden
aangetoond dat een betaling getrouw on rochtmatig piaatsvindt. Dit kan rosulteron in eon onzekorhoid
voor zowol qetrouwheid ais rechtmatighoid.

Wij adviseren het dagelijks bestuur toe te zien op de strikte naleving van de procedures. In het kader
van de jaarrekeningcontroie achton wij het van belang dat de uitqebreide interne controle rondom de
prestatieieverinq afgerond wordt.

Verplichtingenadministratie U hoeft do procedure random hot vastieggen van besteiiingen aangopast naar aanieiding van do
impiementatie van eon nieuwe bostoimodulo. Hiorbij wordt afgodwongen dat voor iedere aankoop grater
dan € 1.000 eon besteliing wordt aangomaakt en daarmeo eon verphchting wordt opgonomon.

U heoft modegedeeld dat do working van do besteimoduie onderdeei uitmaakt van het interno controiepian
on dat controles piaatsvinden in hot eerste halfjaar van 2020.

veiligheidsregiozeeland Managementletter tussentijdse contrale 2019 vertrouwelijk- Ernst & Young AccountantsLLP



Ons beeld van de processen

Memoriaalboekinqen Wij constateren dat niet in alle qevallen een memoriaalboeking inhoudelijk wordt gecontroleerd voordat
deze wordt verwerkt in de financiele administratie. Met name bij memoriaalboekinqen waarvan de
organisatie van mening is dat deze een teruqkerend karakter hebben vindt qeen controle plaats.

De terugkerende memoriaalboekinqen betreffen met name reclassificaties van kosten tussen verschillende
kostenplaatsen. Budgethouders hebben een siqnaleringsfunctie indien kosten ten anrechte op hun
budgetten warden verantwoard. Deze signalerinqsfunctie is niet pracedureel afqedwonqen en betreft een
contrale ‘achteraf. Het risico bestaat dat niet tijdiq, of zelfs helemaal niet incorrecte memariaalboekingen
warden qeconstateerd waardoar uw tussentijdse sturingsinformatie niet juist is.

Wij beqrijpen dat er ondertussen intern afspraken zijn qemaakt om met terugwerkende kracht de
memoriaalboekinqen over boekjaar 2019 te controleren.
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Totaaloverzicht bevindingen

Bijlaqe

Hierna qeven wij u inzicht in hot totaaloverzicht van onze bevindinqen. Ook treft u onze qe2amenlijke prioriteitstellinq aan, waarbij wij qebruikmaken

van de aanduidinqen hoog (rood), qemiddeld (oranje) en laaq (groen).

Het overzicht qeeft de ontwikkelinq van de bevindinqen qua aard on omvanq ten opzichte van 2018 weer. Daaruit valt te herleiden dat een aantal

bevindinqen die wij in voorqaande jaren hebben qerapporteerd door u zijn opqepakt en niet meer aan de orde zijn. Daarnaast constateren wij dat op

een aantal van de overiqe punten 00k stappen vooruit qezet zijn.

Wij hebben hierbij de volqende prioriterinq aanqehouden:

Hooq (te realiseren op moment van jaarrekeninqcontrole 2019)

fl Middel (te realiseren op moment van de tussentijdse controle 2020)

Laag (to realiseren op lanqere termijn)

Nummer Proces Bevinding Pagina Prioriteit 2019 Prioriteit 2018

p a

1 Controleomqevinq Normenkader inclusief toetsinqskader is noq niet vastqesteld 14 fl
• Geldentificeerde “lessons learned” omtrent begrotinqsbeheer

2 Controleomqevinq • 8
implementeren binnen de organisatie

- Niet voor alle processen zijn (actuele) procesbeschrijvinqen
3 Controleomqevinq 14

aanweziq

4 Inkoop en aanbestedinq Vastleqqinq brondocumenten prestatielevering is niet geborqd 15 fl
5 lnkoop en sanbesteding Verplichtinqenadministratieis onvolledig 15 fl
6 FSCP

Formulier voor autorisatie memoriaalboekinq wordt niet
16 N/A

consequent qebruikt
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