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Geachte leden van de Drechtraad,

Wij hebben de jaarrekening 2019 van Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (hierna te noemen ‘GRD’) 
gecontroleerd. Zoals afgesproken in onze opdrachtbevestiging d.d. 26 maart 2020, ontvangt u hierbij ons 
accountantsverslag 2019. In dit verslag hebben we de belangrijkste bevindingen en conclusies van de 
jaarrekeningcontrole opgenomen. 

Het opstellen en controleren van de jaarrekening vraagt elk jaar weer een aanzienlijke inspanning. Dit jaar 
kwamen daar nog de gevolgen van het Coronavirus bij, waardoor wij vooral in de laatste fase van de 
controle niet bij u op locatie konden langskomen en informatie en vragen digitaal hebben moeten 
afstemmen. 

Het gevolg hiervan was een iets minder efficiënt proces en een niet altijd optimale communicatie vanwege 
de inherente beperkingen aan de digitale middelen. Desondanks denken wij dat het proces nog goed is 
verlopen. Bij deze willen wij dan ook alle betrokken medewerkers van de GRD bedanken voor de 
constructieve en plezierige samenwerking tijdens de controle.

Wij hopen u met dit verslag van dienst te zijn. Vanzelfsprekend zijn wij graag bereid om een nadere 
toelichting op de inhoud te geven.

Hoogachtend,

BDO Audit & Assurance B.V. 
namens deze,

w.g. C.M. Steehouwer MSc RA w.g. Drs. N.J.E.P. van Engelen RA

Aanbiedingsbrief

Ter informatie
De digitale versie van dit document is vanaf de inhoudsopgave 
interactief. Aan de hand van de navigatiebalk onderaan de 
pagina en/of de menustructuur bovenaan de pagina kan door 
het document genavigeerd worden.

VORIGE PAGINA VOLGENDE PAGINA
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1.1 Dashboard accountantscontrole

1. Dashboard accountantscontrole



Afwijking > € 125.000 t.o.v. de begroting na wijzigingen:

 Voordeel op de uitvoering van de WMO € 179.000 
(derhalve is ook € 179.000 minder onttrokken aan de 
reserves)

 Bedrijfsvoering IBD € 161.000 nadeel

 Overhead € 889.000 voordeel

Het restant van het verschil bestaat uit de som van kleinere 
verschillen.

 De jaarrekening 2019 is getrouw en rechtmatig

 Het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en de 
grondslagen zijn aanvaardbaar.

 Het BBV en de WNT is nageleefd.

 De impact van het coronavirus is momenteel nog niet in 
te schatten. Wij zijn van mening dat de onzekerheden 
met betrekking tot het coronavirus toereikend zijn 
toegelicht in de jaarrekening en het jaarverslag van de 
GRD. In onze controleverklaring nemen we een paragraaf 
ter benadrukking op waarin we verwijzen naar de hiervoor 
genoemde toelichtingen in de jaarrekening en het 
jaarverslag.

 Bij het BDS, SCD, IBD, GBD en OCD zijn geen van 
materieel belang zijnde bevindingen geconstateerd.

 Geconstateerde onrechtmatige aanbestedingen € 828.000. 

 Uitkomsten interne controle SDD: € 690.000 aan 
financiële fouten en voor € 2.853.900 aan financiële 
onzekerheden.

 Totale fouten inzake PGB € 64.300.

 Een begrotingsonrechtmatigheid geconstateerd van           
€ 381.000 op het programma Bedrijfsvoering.

Voor een nadere uitwerking van de belangrijkste bevindingen 
wordt verwezen naar hoofdstuk 4 van dit verslag. 

 De organisatie voorbereiden op de 
rechtmatigheidsverantwoording vanaf het boekjaar 2021.

 Borging van het inkoop-en aanbestedingsbeleid in de 
dagelijkse gang van zaken, en daarmee in de procesgang. 
Hierbij dient ook gewerkt te worden aan monitoring van 
regionaal afgesloten (raam)contracten t.b.v. de 
individuele klantorganisaties.

 Oplossen problematiek rondom identificatie van cliënten 
SDD

 Minimaal noodzakelijke borging van rechtmatigheid 
noodregelingen in het kader van de coronacrisis, al dan 
niet achteraf.

 Drechtstedenbestuur legt vanaf 2021 zelf een 
rechtmatigheidsverantwoording af.

 Drechtraad dient de tolerantiegrenzen te bepalen (1% -
3%).

 Invoering naar onze mening een kans om de controlerende 
rol van Drechtraad waar nodig te versterken.

 Drie varianten op de interne controle beheersing: 

 Minimaal

 Ambitieus

 In control statement

 Varianten 1 en 2 zijn op korte termijn meest reëel.

 Advies: opstellen Business Case en plan van aanpak 
(regionaal)

1.1 Dashboard accountantscontrole

DASHBOARD JAARREKENING FINANCIËLE POSITIE BEVINDINGEN BIJLAGEN

STREKKING CONTROLEVERKLARING TOP AANDACHTSPUNTEN VOOR 2020

INVOERING RECHTMATIGHEIDSVERANTWOORDING 2021 BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN

RESULTAAT 2019

UW FINANCIËLE POSITIE VERGELEKEN
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(x €1.000) 2019 Begroting 
(na wijziging)  

Saldo van baten en lasten 478 V 531 N

Mutatie reserves 352 V 531 V

Resultaat 830 V 0

 Weerstandsvermogen blijft nagenoeg gelijk

 Drechtsteden kan aan haar lange termijn-verplichtingen 
voldoen, ratio’s classificeren als minst risicovol

 Financiële positie is voldoende
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2.1 De jaarrekening is getrouw & rechtmatig

2.2 Rechtmatigheid van de jaarrekening

2.3 Coronavirus en de jaarrekening 2019

2.4 Top aandachtspunten voor 2020

2. Uitkomsten jaarrekeningcontrole



2.1 De jaarrekening is getrouw

De jaarrekening
2019 is getrouw

Resterend 
ongecorrigeerde 
verschillen van relatief 
beperkte omvang 
m.b.t. de voorziening 
dubieuze debiteuren 
en PGB’s

Wij zijn voornemens bij de jaarrekening 2019 van de GRD een goedkeurende controleverklaring af te gegeven met betrekking tot de 
getrouwheid. 

Een goedkeurende verklaring met betrekking tot getrouwheid betekent dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de 
samenstelling van zowel de baten en lasten over 2019 als van de activa en passiva per 31 december 2019 in overeenstemming met het 
Besluit begroting en verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV). Wij hebben enkele controleverschillen geconstateerd van beperkte 
omvang welke door de GRD zijn gecorrigeerd. Naast de geconstateerde en verwerkte controleverschillen, zijn tijdens onze controle tevens 
controleverschillen geconstateerd ten aanzien van getrouwheid welke niet zijn gecorrigeerd. Wij zijn met u overeengekomen dat wij 
tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen groter dan € 125.000 rapporteren, alsmede afwijkingen die naar onze mening om 
kwalitatieve redenen relevant zijn. 

Wij hebben, voor zover mogelijk, het Drechtstedenbestuur verzocht om deze controleverschillen te corrigeren. Het Drechtstedenbestuur 
heeft gemotiveerd aangegeven waarom zij deze verschillen niet heeft verwerkt en dat zij van oordeel is dat deze posten zowel individueel 
als gezamenlijk niet materieel zijn voor de jaarrekening als geheel. Deze verschillen en de analyse van de impact zijn bevestigd in de 
bevestiging van het Drechtstedenbestuur bij de jaarrekening. 

Wij concluderen dat de resterende niet-verwerkte controleverschillen zowel individueel als gezamenlijk niet materieel zijn voor de 
jaarrekening als geheel en hebben derhalve een goedkeurende verklaring verstrekt met betrekking tot de getrouwheid. De goedkeurings-
tolerantie bedraagt € 3.192.520 voor fouten en € 9.577.560 voor onzekerheden.

DASHBOARD JAARREKENING FINANCIËLE POSITIE BEVINDINGEN BIJLAGEN
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POST/OMSCHRIJVING VAN DE TOELICHTING (x € 1.000) FOUTEN ONZEKERHEDEN VERWIJZING

Getrouwheid

Voorziening dubieuze debiteuren te laag weergegeven 204 - § 4.4

PGB getrouwheidsfouten bedraagt voor Wmo 1,41% 64 - § 4.4

Totaal 268 -



2.2 Rechtmatigheid van de jaarrekening

De baten en lasten als 
ook de balansmutaties 
in de jaarrekening
2019 zijn in 
overeenstemming met 
relevante wet- en 
regelgeving tot stand 
gekomen.

Naast de gecorrigeerde en niet-gecorrigeerde controleverschillen in het kader van de getrouwheid van de jaarrekening zijn de volgende 
controleverschillen ten aanzien van het aspect rechtmatigheid geconstateerd. Wij zijn met u overeengekomen dat wij tijdens onze 
controle geconstateerde onrechtmatigheden boven de € 125.000 rapporteren, alsmede afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve 
redenen relevant zijn. 

Wij concluderen dat de controleverschillen ten aanzien van rechtmatigheid zowel individueel als gezamenlijk niet materieel zijn voor de 
jaarrekening als geheel en zijn derhalve voornemens ook een goedkeurende controleverklaring te verstrekken met betrekking tot de
rechtmatigheid. De goedkeuringstolerantie bedraagt € 3.192.520 voor fouten en € 9.577.560 voor onzekerheden.

DASHBOARD JAARREKENING FINANCIËLE POSITIE BEVINDINGEN BIJLAGEN
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POST/OMSCHRIJVING VAN DE TOELICHTING (x € 1.000) FOUTEN ONZEKERHEDEN VERWIJZING

Rechtmatigheid

Ongesaldeerde getrouwheidsfouten en/of onzekerheden 268 § 4.4

Bevindingen RMO-team SDD 690 2.854 § 4.4

WMO Zorglokaal uitkomsten controle Deloitte en PGB 66 § 4.4

PGB rechtmatigheidsfouten bedraagt voor Wmo 63 § 4.4

Begrotingsonrechtmatigheid 381 § 4.3

Aanbestedingsrechtmatigheid 828 § 4.4

Totaal 2.230 2.920



2.3 Coronavirus en de jaarrekening 2019

De onzekerheden als 
gevolg van het 
Coronavirus zijn 
toereikend toegelicht. 

Paragraaf ter 
benadrukking 
opgenomen in de 
controleverklaring

Coronavirus en de jaarrekening 2019
De situatie en ontwikkelingen rond het Coronavirus veranderen per dag. De lange termijn impact op de maatschappij en economie zijn 
hoogst onzeker. Tijdens de controle hebben wij aandacht besteed aan de impact van het Coronavirus op de GRD. Daarbij gaan wij uit van 
de aanwijzingen van onze beroepsorganisatie (NBA) en de Commissie BBV die breed in de sector moeten worden toegepast. Hierover 
hebben wij overleg gevoerd met de organisatie. 

De belangrijkste gevolgen voor de GRD voor zover deze op dit moment zijn in te schatten zijn volgens het Drechtstedenbestuur:
 De waardering van financiële vaste activa en debiteuren.
 Doorbetaling van WMO aan zorginstellingen.
 Verwachte toename van het aantal bijstandsuitkeringen.
 Afnemende opbrengsten zoals eigen bijdrage CAK en inkomsten uit aanmaningen en dwangbevelen.
 Inregelen van het werken op 1,5 meter.

De uitbraak van het Coronavirus wordt gezien als een gebeurtenis na balansdatum, aangezien de uitbraak van dit virus pas in de loop van 
januari 2020 van wezenlijke omvang werd. Voor de jaarrekening 2019 houdt dit in dat, in lijn met de verslaggevingsrichtlijnen hieromtrent, 
een toelichting rondom (de impact van) het Coronavirus is opgenomen bij de in de toelichting opgenomen gebeurtenissen na balansdatum 
(pagina 99). 

Daarnaast is in het jaarverslag een beschrijving opgenomen van de belangrijkste risico’s en onzekerheden waaronder een beschrijving van 
de wijze waarop de bijzondere gebeurtenissen waarmee in de jaarrekening geen rekening behoeft te worden gehouden, de verwachtingen 
hebben beïnvloed (pagina 61-62) en is aandacht besteed aan (de impact van) het Coronavirus.

Als onderdeel van onze controle werkzaamheden hebben wij de aanvaardbaarheid en toereikendheid van deze toelichtingen beoordeeld. 

Coronavirus en onze controleverklaring
Op basis van onze controlestandaarden (std706) bestaat de mogelijkheid om de gebruikers van de jaarrekening middels een onverplicht 
toelichtende paragrafen in onze controleverklaring (ofwel een paragrafen ter benadrukking van aangelegenheden) te wijzen op informatie 
in de jaarrekening die relevant is voor het begrip van de gebruikers. Wij hebben dat dit jaar gedaan omdat sprake is van een grote ramp 
die grote effecten kan gaan hebben op de financiële positie. Wij zullen in deze paragraaf benadrukken dat de lezer kennis moet nemen 
van de mogelijke gevolgen van de Coronacrisis voor de GRD en verwijzen naar de bovengenoemde toelichtingen in de jaarrekening en het 
jaarverslag.

Zoals hierboven genoemd is het onduidelijk wat voor de langere termijn de gevolgen zijn van het Coronavirus. Wij onderhouden graag 
contact met u in de tussentijd en zijn bereid en bereikbaar om u te ondersteunen waar nodig en mogelijk.

DASHBOARD JAARREKENING FINANCIËLE POSITIE BEVINDINGEN BIJLAGEN
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2.4 Top aandachtspunten voor 2020

Aandachtspunten 2020 Inleiding
Naar aanleiding van onze controle van de jaarrekening 2019 hebben wij een aantal bevindingen en aanbevelingen over het afgelopen
boekjaar weergegeven. Daarnaast willen wij, vanuit onze natuurlijke adviesfunctie, de volgende aandachtspunten voor het komende jaar 
benoemen. 

1. De organisatie voorbereiden op de rechtmatigheidsverantwoording vanaf het boekjaar 2021.

Met ingang van 2021 moet het Drechtstedenbestuur zelf een rechtmatigheidsverantwoording afgeven bij de jaarrekening. Dit heeft 
aanzienlijke gevolgen voor de (interne) beheersing van organisaties en ook de rol van de accountant verandert hierdoor. Een uitdaging, 
maar naar onze mening ook een kans om de controlerende rol van de Drechtraad te versterken en te investeren in een verdere 
ontwikkeling van de bedrijfsvoering

2. Borging van het inkoop-en aanbestedingsbeleid in de dagelijkse gang van zaken, en daarmee in de procesgang. Hierbij dient ook 
gewerkt te worden aan monitoring van regionaal afgesloten (raam)contracten t.b.v. de individuele klantorganisaties.

Bij de controle van de grote vaak regionale contracten zijn met betrekking tot 2019 geen onrechtmatigheden geconstateerd. Echter
hebben wij wel reeds vastgesteld dat de werkelijke bestedingen op een aantal raamovereenkomsten de oorspronkelijke 
opdrachtwaarde voor meer dan 110% dreigt te overschrijden. Wij adviseren waar mogelijk passende maatregelen te nemen in 2020 om 
onrechtmatigheden te voorkomen bij zowel de GRD als de van deze raamovereenkomsten gebruik makende klantorganisaties in de 
regio.

3. Oplossen van de problematiek rondom de identificatie van cliënten SDD.

Als gevolg van het niet meer opnemen van het ID-bewijs in het clientdossier is achteraf de identificatie niet meer verifiëren en leidt 
daardoor tot een onzekerheid in de controle. In 2020 hebben er aanvullende werkzaamheden plaatsgevonden waardoor de onzekerheid 
ten opzichte van vorig jaar is gehalveerd. Er wordt nog gezocht naar een structurele oplossing om de onzekerheid weg te kunnen 
nemen.

4. Minimaal noodzakelijke borging van rechtmatigheid noodregelingen in het kader van de coronacrisis, al dan niet achteraf.

De financiële en operationele impact van COVID-19 in 2020 is voor veel organisaties groot en op dit moment nog niet geheel te overzien. 
Wij kunnen op dit moment ook nog niet inschatten wat de gevolgen gaan zijn voor onze werkzaamheden ten behoeve van de controle 
van uw jaarrekening. Uit hoofde van de steunmaatregelen zoals de Tozo-regeling kunnen extra werkzaamheden nodig zijn vanuit de 
wet- en (beroeps)regelgeving of aanvullende rapportages worden gevraagd. Wij adviseren vooruitlopend hierop maatregelen te treffen 
ter borging van de rechtmatigheid van de uitgaven uit hoofde van de steunmaatregelen.

DASHBOARD JAARREKENING FINANCIËLE POSITIE BEVINDINGEN BIJLAGEN
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3.1 Resultaat 2019

3.2 Uw financiële positie vergeleken

3. Resultaat & financiële positie



3.1 Resultaat 2019

Resultaat 2019
ten opzichte van de 
gewijzigde begroting 
bedraagt € 0,8 miljoen 
voordelig

Belangrijkste 
afwijkingen in het 
resultaat 2019

Kengetallen moeten
in relatie tot elkaar 
worden bezien

Ontwikkeling van het resultaat
Het gerealiseerde resultaat van Drechtsteden over het jaar 2019 ten opzichte van de gewijzigde begroting bedraagt € 0,8 miljoen 
voordelig. In het onderstaand overzicht is het resultaat in het kort weergegeven:

De belangrijkste afwijking (> € 125.000) van de begroting na wijzigingen in 2019 betreffen:
 Voordeel op de uitvoering van de WMO € 179.000 (derhalve is ook € 179.000 minder onttrokken aan de reserves)
 Bedrijfsvoering IBD € 161.000 nadeel
 Overhead € 889.000 voordeel

Het restant van het verschil bestaat uit de som van kleinere verschillen tussen de realisatie en de begroting over de programma’s heen.

Het gerealiseerde resultaat 2019 in verhouding tot de totale lasten (0,3%) wijkt af van de verhouding in de begroting na wijziging (0%). Op 
basis van onze ervaringsnorm (decentrale overheid en) is een afwijking van 2-3% inherent aan een complex begrotingsproces, waardoor er 
ruimschoots binnen de geaccepteerde marge gebleven wordt. 

Onze rol in relatie tot het weerstandsvermogen en financiële kengetallen
De analyse van het weerstandsvermogen en de financiële kengetallen is een onderdeel van het jaarverslag en de paragraaf 
weerstandsvermogen en risicobeheersing. Vanuit onze controlerende rol dienen wij vast te stellen of het jaarverslag (en dus deze
paragraaf) niet strijdig is met de jaarrekening en geen materiële onjuistheden bevat. De kengetallen moeten altijd in relatie tot elkaar 
worden bezien. Uit de combinatie van de kengetallen kan een beeld worden gemaakt van de financiële positie van de gemeenschappelijke 
regeling. Daarbij kan ook inzichtelijk worden gemaakt wat de oorzaak is van een sterke of zwakke financiële positie. De financiële 
kengetallen geven, met de inherente beperkingen hierbij, inzicht in (de ontwikkeling) uw financiële positie.

DASHBOARD JAARREKENING FINANCIËLE POSITIE BEVINDINGEN BIJLAGEN
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OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN (x 1.000) 2019 BEGROTING NA 
WIJZIGINGEN VERSCHIL

Saldo van baten en lasten 478 V 531 N 1.009 V

Onttrekkingen reserves 577 V 756 V 179 N 

Dotatie aan reserves 225 N 225 N 0

Gerealiseerde resultaat 830 V - 830 V 



3.2 Uw financiële positie vergeleken 

Weerstandsvermogen 
blijft nagenoeg gelijk

Drechtsteden kan aan 
haar lange termijn-
verplichtingen voldoen, 
ratio’s classificeren als 
minst risicovol

Financiële positie 
kwalificeren wij als 
voldoende

Weerstandsvermogen Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing zijn de relevante risico’s benoemd waaraan de organisatie onderhevig is. De GRD heeft 
o.a. de volgende bedrijfsrisico’s geïdentificeerd: overheadkosten Baanbrekend detacheren en de toename van wmo huishoudelijke 
ondersteuning. Uit de risico-inventarisatie volgt dat het totale risico van de GRD ultimo 2019 circa € 3,8 miljoen bedraagt. De risico’s zien 
voornamelijk toe op de bedrijfsvoering en worden direct verwerkt in de (meerjaren)begroting. Er zijn geen risico’s geïdentificeerd uit hoofde van 
bijvoorbeeld waardering van activa of andere incidentele financiële tegenvallers.

De GRD heeft een eigen vermogen ultimo 2019 van totaal € 1,1 miljoen (2018: € 0,68 miljoen). Het eigen vermogen bestaat voor € 0,59 miljoen 
(2018: € 0,96 miljoen) uit bestemmingsreserves. Uitgangspunt in het Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader (GTK 2020) dat door de 
provincies is uitgevaardigd, is dat bestemmingsreserves niet worden gekwalificeerd als incidentele weerstandscapaciteit. Het is denkbaar dat 
onder de bestemmingsreserves zich middelen bevinden waarvan het specifieke bestedingsdoel van algemene aard is of dat de middelen al voor 
langere tijd beschikbaar zijn zonder dat er zicht is op daadwerkelijke uitvoering van de beoogde bestemming. In die gevallen is een 
heroverweging tot overheveling van deze middelen naar de algemene reserve te rechtvaardigen. In deze situatie gaat de toezichthouder er van 
uit dat de organisatie met het oog op juiste beeldvorming over de beschikbare incidentele capaciteit zelf de afwegingen zal maken of hiertoe 
moet worden overgegaan. Voor zover bestemmingsreserves niet ter vrije beschikking staan, maken deze dus geen onderdeel uit van het 
weerstandsvermogen. De algemene reserve is ultimo 2019 € 269.000 negatief. Conform het besluit van de Drechtraad van 14 juni 2016 is voor het 
invlechten van Hardinxveld-Giessendam € 700.000 ingezet vanuit de algemene reserve. Hardinxveld-Giessendam vult het bedrag aan via de 
resultaat bestemming. Mocht op 1 januari 2023 het bedrag nog niet zijn gecompenseerd dan zal Hardinxveld-Giessendam het resterende deel 
voor 31 januari 2023 voldoen.

Solvabiliteit en netto-schuldquote
De solvabiliteit bedraagt ultimo 2019 2% (2018: 1%). Voor de solvabiliteit geldt dat hoe hoger dit percentage is, hoe beter de organisatie in staat 
is om haar verplichtingen op lange termijn de voldoen. Het eigen vermogen (of de solvabiliteit) heeft een bufferfunctie en financieringsfunctie. 
De bufferfunctie van het eigen vermogen is de mogelijkheid om tegenvallende resultaten op te vangen en verliezen in mindering te brengen op 
het eigen vermogen. Het weerstandsvermogen geeft daar, middels een inschatting van de risico’s, ook een goede (of zelfs nog betere) analyse 
van. Het eigen vermogen is gestegen door het positieve resultaat 2019 dat doorstroomt naar het eigen vermogen. 

De netto schuldquote bedraagt 3% (2018: 4%). De netto-schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de 
exploitatie en de hoogte van de investeringen uit het nabije verleden. 

Financiële positie
Ons algemene beeld is dat de financiële positie van de GRD voldoende is. Dit blijkt ook uit de structurele exploitatieruimte van Drechtsteden die 
over 2019 0,1% (2018: 0,1%) bedraagt.

Het saldo liquide middelen van de GRD is omvangrijk (ultimo 2019 € 5,9 miljoen tegenover € 5,6 miljoen ultimo 2018) en bestaat voor een groot 
deel uit schatkistbankieren. De liquiditeitspositie van de GRD is voldoende te noemen en geeft de GRD voldoende liquiditeiten om eventuele 
directe tegenvallers op te kunnen vangen.

13

DASHBOARD JAARREKENING FINANCIËLE POSITIE BEVINDINGEN BIJLAGEN



14

4.1 Interne beheersing en rechtmatigheidsverantwoording

4.2 BBV, WNT en SISA 

4.3 Begrotingsrechtmatigheid

4.4 Overige controlebevindingen

4. Belangrijkste bevindingen



4.1 Interne beheersing en rechtmatigheidsverantwoording (1/3)

Nog aandachtspunten 
in de interne 
beheersing. Onze 
controle vooral 
gegevensgericht. 

Onze aanpak voor 2020 
is gegevensgericht

Interne beheersing en onze aanpak voor 2020
Als onderdeel van de jaarrekeningcontrole hebben wij een interim-controle uitgevoerd. De bevindingen naar aanleiding van deze controle 
hebben wij opgenomen in onze management letter 2019. Samenvattend hebben wij geconstateerd dat er bij uw gemeenschappelijke 
regeling, net als veel andere organisaties, nog aandachtspunten resteren in uw interne beheersing. Dit betekent niet dat uw 
gemeenschappelijke regeling niet in control is, maar wel dat het in control zijn voor ons niet toetsbaar blijkt uit controlesporen in de 
processen en systemen. Derhalve konden wij het afgelopen jaar voor onze controle (nog) niet steunen op uw interne beheersing en hebben 
wij in samenwerking met de interne controle de jaarrekening voornamelijk achteraf en gegevensgericht gecontroleerd (middels 
deelwaarnemingen, cijferbeoordelingen, steekproeven, etc.). Conform het auditplan 2019 is er over 2019 ook geen afzonderlijke assurance
verklaring voor de financiële beheershandelingen van het SCD afgegeven aangezien deze in de huidige vorm geen toegevoegde waarde 
biedt.

Wij roepen u op om de interne beheersing verder te verbeteren, zodat u aantoonbaar in control bent en wij ook onze controleaanpak 
daarop kunnen aanpassen. Enerzijds omdat het niveau van interne beheersing de primaire verantwoordelijkheid is van het 
Drechtstedenbestuur en anderzijds om te voorkomen dat wij de lat in onze controle-aanpak te hoog leggen en daar elk jaar met dezelfde 
bevindingen over blijven rapporteren. In afwachting van uw afweging hebben wij in onderstaande tabel alvast een overzicht gemaakt van 
de door ons voorgenomen controleaanpak voor het boekjaar 2020. 

Na de pilot bij de controle 2018 is vanaf het controlejaar 2019 data-analyse een vast onderdeel van de controleaanpak. Wij stellen voor 
het boekjaar 2020 een gegevensgerichte controle in combinatie met data-analyse voor, omdat wij verwachten dat de GRD ook het jaar 
2020 nog wel nodig heeft om onze aanbevelingen uit de management letter door te voeren. Graag blijven wij de komende periode met uw 
organisatie in gesprek over het verbeteren van uw interne beheersing, mede in relatie tot de rechtmatigheidsverantwoording. 
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Relevante processen en controle aanpak 2020 Direct steunen op 
AO/IB / IT

Gebruik maken VIC Aanpak BDO

Inkoop & aanbesteden (algemeen) Nee Ja Data-analyse en spendanalyse

Uitkeringen Participatiewet (SDD) Nee Ja Gegevensgericht

WMO uitkeringen (SDD) Nee Ja Gegevensgericht

Verwerking salarismutaties (SCD) Nee Ja Gegevensgericht

Factuurverwerking en betaling (SCD) Nee Ja Data-analyse

Heffen en innen belastingen (GBD) Nee Ja Gegevensgericht

Verwerking van mutaties als gevolg van koppeling 
met GBA en Kadaster (GBD)

Nee Ja Gegevensgericht

Projectbeheersing (IBD) Nee Ja Gegevensgericht



4.1 Interne beheersing en rechtmatigheidsverantwoording (2/3)

Invoering 
rechtmatigheids-
verantwoording 2021

Invoering naar onze 
mening een kans

Drie varianten:
1. Minimale
2. Ambitieuze
3. ICS

Invoering rechtmatigheidsverantwoording door het bestuur met ingang van 2021
Met ingang van 2021 moet het Drechtstedenbestuur zelf een rechtmatigheidsverantwoording afgeven bij de jaarrekening. Dit heeft 
aanzienlijke gevolgen voor de (interne) beheersing van organisaties en ook de rol van de accountant verandert hierdoor. Een uitdaging, 
maar naar onze mening ook een kans voor organisaties.

Uit de notitie van de commissie BBV blijkt dat er een standaard model van de verklaring komt, rechtmatigheid wordt beperkt tot drie 
rechtmatigheidsaspecten, de Drechtraad de tolerantiegrenzen kan bepalen (tot 3%) en dat bevindingen moeten worden opgenomen in de 
paragraaf bedrijfsvoering. De commissie BADO heeft op hoofdlijnen een toelichting uitgewerkt.

BDO ziet de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording als een kans om de controlerende rol van de Drechtraad te versterken en te 
investeren in een verdere ontwikkeling van de bedrijfsvoering. Het gaat daarbij om fundamentele vragen als: 
• Op welke onderwerpen en met welke diepgang wilt u kaders stellen en controleren?
• In hoeverre werkt de GRD rechtmatig en/of bent u als Drechtraad in control?
• In hoeverre is de bedrijfsvoering, interne controle en IT beheer op orde en wat is ervoor nodig om daar te komen?
• En misschien wel de moeilijkste vraag van allemaal: wat zijn uw ambities en is de huidige organisatie in staat is om aan die doelen en 

verwachtingen te voldoen? 

In onze visie zijn er drie varianten waar u naar kunt streven:

1. De minimale variant van de rechtmatigheidsverantwoording
In deze variant zorgt het Drechtstedenbestuur en de directie (in afstemming de accountant) voor een interne beheersing specifiek gericht 
op de rechtmatigheidsverantwoording. Dat betekent dat de interne controles zodanig systeem- of gegevensgericht gepland worden, dat het 
Drechtstedenbestuur tot een gedegen onderbouwd oordeel kan komen over de rechtmatigheid. De aanpak wordt vastgelegd in een 
overkoepelend interne controleplan en vanwege de relatie met de controle van de getrouwheid afgestemd met de accountant.

2. De ambitieuze variant
In deze variant gaat het Drechtstedenbestuur een stapje verder en gebruikt de rechtmatigheidsverantwoording als impuls om de 
bedrijfsvoering te verbeteren. Middels een plan van aanpak wordt uitgewerkt wat de ambitie van Drechtsteden is ten aanzien van de AO/IB 
(systeemgericht), IT- beheer en VIC. Daarbij wordt de gehele organisatie betrokken, bijvoorbeeld middels het zogenaamde ‘Three Lines of 
Defense’- model, zodat ook de verantwoordelijke managers in de 1e en 2e lijn mede verantwoordelijk worden voor het 
rechtmatigheidsbeheer. Om dit ook in de organisatie vorm te geven zal meer tijd vragen.

3. De in control statement
Deze variant gaat nog een stap verder. In dit geval verklaart het Drechtstedenbestuur niet alleen rechtmatig te hebben gewerkt, maar ook 
dat het systeem van interne beheersing en risicomanagement toereikend is om de risico’s te beheersen, ofwel dat de organisatie ‘in 
control’ is. Hiervoor moet een specifiek normenkader worden afgesproken, dat verder kan gaan dan alleen interne procedures 
(compliance) maar ook kan gaan over de beheersmaatregelen ten aanzien van operationele en strategische doelen. In dit normenkader 
zouden bijvoorbeeld ook prestaties ten aanzien van duurzaamheid (afhankelijk van de behoefte van de Drechtraad) opgenomen kunnen
worden.
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4.1 Interne beheersing en rechtmatigheidsverantwoording (3/3)

Varianten 1 en 2 meest 
reëel

Advies: opstellen 
Business Case en plan 
van aanpak

Invoering rechtmatigheidsverantwoording door het bestuur met ingang van 2021 (vervolg)
Kijkend naar deze drie varianten is de eerste variant toepasbaar op de GRD maar vraagt nog wel om verdere investering in de 
verbijzonderde interne controle. In onze ogen is de tweede variant voor een organisatie als de GRD het meest voor de hand liggend. Hierbij 
is het van belang dat uw organisatie dit ambitieniveau nastreeft, omdat dit een goede impuls kan zijn voor de bedrijfsvoering. 
Rechtmatigheid is immers ook de verantwoordelijkheid van de gehele organisatie en niet alleen het probleem van het RMO-team of 
concern control. De derde variant zal naar onze inschatting, zeker op korte termijn, voor veel organisaties meer tijd vergen.

In alle gevallen zal het jaar 2020 gebruikt moeten worden om een plan van aanpak te schrijven gericht op de invoering van de 
rechtmatigheidsverantwoording. Hiervoor moeten de volgende stappen worden gezet:

1. Informeren en afstemmen van deze ontwikkeling met bestuur en organisatie
2. Opstellen business case ‘rechtmatigheidsverantwoording’
3. Vormen projectteam en opstellen plan van aanpak
4. Uitvoering en implementatie
5. Afgeven rechtmatigheidsverantwoording
6. Evaluatie business case

Wij zijn graag bereid met uw algemeen directeur en concerncontroller van gedachten te wisselen over de verdere uitwerking hiervan.
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4.2 BBV, WNT en SiSa

BBV wordt nageleefd

WNT-verantwoording 
voldoet aan de 
vereisten

Geen bevindingen
SiSa-bijlage

Bevindingen ten aanzien van naleving van de wettelijke verslaggevingsregels (BBV)
Wij hebben vastgesteld dat de GRD de wettelijke verslagleggingsregels (BBV) heeft nageleefd. 

Naleving van de (publicatieverplichtingen) WNT
De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) is met ingang van 2013 van toepassing en vervangt 
tegelijkertijd de Wopt (Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens). Doelstelling van de wet is te verhinderen 
dat instellingen in de publieke en semipublieke sectoren rechtens in staat zijn bovenmatige bezoldigingen toe te kennen.

Voor de GRD geldt dat de algemeen directeur en de leden van de Drechtraad en het Drechtstedenbestuur als topfunctionaris worden 
aangemerkt. De algemene bezoldiging voor een topfunctionaris mag voor 2019 niet meer bedragen dan € 194.000 per jaar. De externe
accountant is belast met de controle op de naleving van de WNT door de instelling.

Overschrijding van de bezoldigingsnorm wordt aangemerkt als een onverschuldigde betaling, die door de topfunctionaris terugbetaald moet 
worden aan de instelling. Gebeurt dit niet, dan is BDO als accountant wettelijk verplicht om bij het ministerie melding te doen van deze 
onverschuldigde betaling. Wij hebben tevens een meldingsplicht indien u geen of onjuiste gegevens heeft gepubliceerd in de jaarrekening.

Wij hebben vastgesteld dat de bezoldigingen over 2019 van Drechtsteden niet strijdig zijn met de WNT en dat de jaarrekening 2019 van de 
GRD voldoet aan de publicatieverplichtingen van de WNT. 

SiSa-bijlage
Wij hebben de in de SiSa-bijlage van de jaarrekening genoemde specifieke uitkeringen gecontroleerd met inachtneming van de Nota 
verwachting accountantscontrole SiSa 2019. Op grond van ons onderzoek hebben wij bij uw specifieke uitkeringen geen fouten en/of 
onzekerheden geconstateerd die de voor SiSa geldende rapporteringstolerantie overschrijden. Zie tevens Bijlage B.
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4.3 Begrotingsrechtmatigheid

Begrotings-
onrechtmatigheid 
€ 381.000

Lastenoverschrijdingen in het kader van begrotingsrechtmatigheid 
In totaal heeft de GRD circa € 328,4 miljoen aan lasten begroot na wijziging, tegenover circa € 329,0 miljoen aan werkelijke lasten in 2019. 
Een verschil van € 0,6 miljoen nadelig. Aan baten had de GRD een bedrag van € 327,9 miljoen begroot na wijziging, tegenover € 329,5 
miljoen aan werkelijke baten in 2019. In totaal gaat het om een hogere realisatie van baten van € 1,6 miljoen. Naast het gerealiseerde 
totaal saldo van baten en lasten kent een gemeenschappelijke regeling ook het gerealiseerde resultaat. Dit is het gerealiseerde totaal 
saldo van baten en lasten plus of min de tussentijdse resultaatbestemmingen. Deze bestemmingen bestaan uit in de loop van het jaar 
gedane onttrekkingen uit reserves minus de tussentijdse stortingen in reserves. De stortingen in dan wel onttrekkingen aan reserves vinden 
plaats op basis van door u genomen besluiten. In 2019 is er per saldo circa € 179.000 minder aan de reserves onttrokken zodat het 
gerealiseerde resultaat € 830.000 positief bedraagt.

De Drechtraad autoriseert de begroting en stelt de kaders voor het Drechtstedenbestuur vast. Het Drechtstedenbestuur is verantwoordelijk 
voor de uitvoering van het beleid binnen de gestelde begroting. Begrotingsafwijkingen dienen tijdig gesignaleerde en gerapporteerd te 
worden aan de Drechtraad. Bij begrotingsoverschrijdingen die niet gedurende het jaar zijn voorgelegd aan de Drechtraad is formeel sprake 
van een onrechtmatigheid. Echter hoeven deze overschrijdingen niet altijd te worden meegewogen in het accountantsoordeel bijvoorbeeld 
indien de overschrijding geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerd opbrengsten of overschrijdingen bij open-
einde regelingen. 

In het kader van de begrotingsrechtmatigheid moet gekeken worden naar de lastenoverschrijdingen per programma. 
Wij verwijzen voor een inhoudelijke en meer specifieke analyse van de begrotingsafwijkingen naar paragraaf 3.6 Rechtmatigheid in het 
jaarverslag.
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LASTENOVERSCHRIJDING PROGRAMMA BEGROTINGSAFWIJKING
ONRECHTMATIG

TELT NIET MEE
IN OORDEEL

TELT WEL MEE
IN OORDEEL

1. Gemeentebelastingen en 
Basisinformatie Drechtsteden
(totaal € 381.000)

Past binnen het bestaande beleid welke niet tijdig
is gesignaleerd. 



4.4 Overige controlebevindingen (1/2)

Uitkomsten interne 
controle
SDD: € 690.000
aan financiële
fouten en voor
€ 2.853.900 aan
financiële
onzekerheden.

WMO € 66.000 aan 
onzekerheden 
geconstateerd.

Totale 
rechtmatigheidsfout 
PGB € 64.300

Bevindingen naar aanleiding van de interne controle door het RMO-team van de SDD
In nauwe samenwerking met BDO heeft het RMO-team van de SDD conform voorgaand jaar een interne controle uitgevoerd op de 
rechtmatigheid van bestedingen door de SDD. Deze interne controle bestaat uit diverse thema onderzoeken en jaarlijks terugkerende 
steekproeven. Vanwege onze verantwoordelijkheid voor het afgeven van een rechtmatigheidsverklaring bij de jaarrekening van de GRD als 
geheel hebben wij voorafgaand aan de interne controle de aantallen en steekproeven bepaald en daarnaast een uitgebreide review 
uitgevoerd op de uitgevoerde werkzaamheden van het RMO-team. Op basis van deze review concluderen wij dat de werkzaamheden door 
het RMO-team goed zijn uitgevoerd en nemen wij de conclusies uit de interne controle over in onze oordeelsvorming. Uit deze controle 
zijn voor € 690.000 aan financiële fouten en voor € 2.853.900 aan financiële onzekerheden geconstateerd. Deze blijven ruim binnen onze 
goedkeuringstolerantie. De omvangrijke onzekerheden zien wederom toe op de formele vereiste om een cliënt bij aanvraag te 
identificeren. Deze identificatie is als gevolg van het niet meer opnemen van het ID-bewijs in het clientdossier achteraf niet meer vast te 
stellen en leidt daardoor tot een onzekerheid in de controle. In 2020 hebben er aanvullende werkzaamheden plaatsgevonden waardoor de 
onzekerheid ten opzichte van vorig jaar is gehalveerd. Er wordt nog gezocht naar een structurele oplossing om de onzekerheid weg te 
kunnen nemen.

Uitkomsten controle WMO bij Zorglokaal
Voor de WMO maakt de SDD gebruik van de administratieve diensten van Zorglokaal. Om controle op controle in de zorgketen te voorkomen 
vindt de controle van deze lasten plaats bij Zorglokaal door Deloitte op basis van een overeengekomen afsprakenkader (incl. 
toetsingskader). Wij steunen vervolgens op de werkzaamheden van Deloitte. Uit de controle op de WMO-uitgaven is voor € 66.000 aan 
onzekerheden geconstateerd. Deze onzekerheid houdt verband met het in onvoldoende mate vast kunnen stellen van de prestatielevering.

PGB WMO (€ 4.591.120)
Conform voorgaand jaar zijn fouten en onzekerheden PGB Wmo geconstateerd bij de SVB. Wij hebben op basis van de projectiebrieven 
rechtmatigheid van de SVB € 64.300 meegewogen in ons oordeel. Het percentage voor de getrouwheidsfouten bedraagt voor Wmo 1,41%   
(€ 64.300) .
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4.4 Overige controlebevindingen (2/2)

Onrechtmatige 
aanbestedingen a.g.v.
steekproef
€828.000

Onrechtmatigheden als 
gevolg van 
ontoelaatbare 
wezenlijke wijzigingen 
dreigen voor het 
begrotingsjaar 2020

Voorziening dubieuze 
debiteuren € 204.000 
te laag verantwoord

Wij vragen aandacht 
voor de beheersing en 
waardering van de  
financiële vaste activa

Aanbestedingen
In het kader van de rechtmatigheidscontrole hebben wij de juiste toepassing van de Europese aanbestedingsrichtlijnen gecontroleerd aan 
de hand van een zogenaamde inkoopanalyse. Deze controle bestaat uit een controle van grote contracten (omvang €159,9 miljoen) en een 
steekproef op de resterende contracten (omvang € 25,7 miljoen). Naar aanleiding van de steekproef hebben wij de lasten uit hoofde van 
een contract als onrechtmatig aangemerkt en meegewogen in ons oordeel voor een bedrag van € 828.000 (steekproef interval).

Bij de controle van de grote vaak regionale contracten zijn met betrekking tot 2019 geen onrechtmatigheden geconstateerd. Echter
hebben wij wel reeds vastgesteld dat de werkelijke bestedingen op een aantal raamovereenkomsten de oorspronkelijke opdrachtwaarde 
voor meer dan 110% dreigt te overschrijden. Dit is op basis van artikel 2.163b lid1 sub a onder 2 Aw niet zonder meer toegestaan. De 
deelnemers in de betreffende raamovereenkomsten lopen het risico dat er bij een ongewijzigde voortzetting en een vergelijkbare 
bestedingen in 2020 als in 2019 sprake is van een (on)toelaatbare wezenlijke wijziging. Wij adviseren waar mogelijk passende maatregelen 
te nemen in 2020 om onrechtmatigheden te voorkomen bij zowel de GRD als de van deze raamovereenkomsten gebruik makende 
klantorganisaties in de regio.

Volledigheidshalve merken wij op dat in een enkel geval het eigen inkoopbeleid niet is nageleefd. Deze fout hebben wij conform het door 
vastgestelde normenkader en de voorschriften in de kadernota rechtmatigheid van de Commissie BBV niet meegenomen in ons oordeel.

Voorziening dubieuze debiteuren (€10,9 miljoen)
Onder de overige vorderingen is de voorziening dubieuze debiteuren opgenomen. Deze voorziening dient ter dekking van de mogelijke 
oninbaarheid van de openstaande vordering. Bij de SDD is deze voorziening gevormd voor de uitkeringsdebiteuren. De hoogte van de
voorziening wordt benaderd op basis van de werkelijke betalingen en afboekingen over de afgelopen jaren. Vervolgens worden individuele 
debiteuren groter van € 50.000 nog eens expliciet tegen het licht gehouden. Uit de controle van deze debiteuren is gebleken dat de 
voorziening € 204.000 te laag is verantwoord. Dit bedrag hebben wij meegewogen in ons oordeel voor de jaarrekening 2019.

Financiële vaste activa neemt toe
In de jaarrekening 2019 is een toename zichtbaar van de financiële vaste activa van de GRD. De financiële vaste activa ziet toe op 
kapitaalverstrekkingen en het verstrekken van leningen aan Stroomlijn B.V., BBDeta, Breedband Drechtsteden en InnovationQuarter. 
Wij hebben vernomen dat de leningen aan Stroomlijn B.V. in 2020 worden uitgebreid. 

Bij de controle van de jaarrekening stellen wij de centrale vraag of de leningen ooit nog zullen worden terugbetaald. Is dit niet het geval 
dan dienen deze te worden voorzien of afgewaardeerd. Voor 2019 is hier nog geen aanleiding toe. Met het oog op de toekomst vragen wij 
aandacht voor de beheersing en waardering van de financiële vaste activa.
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A Onze controle

B Bevindingen SiSa-bijlage

Bijlagen
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A. Onze controle



A. Onze controle (1/4)  

Doel en object van de 
controle zoals overeen-
gekomen

Bepaling van de 
materialiteit in 
overeenstemming met 
het BADO

Wij bevestigen 
onafhankelijk te zijn 
van de GRD en haar 
personeel

Doel en object van de controle
Het doel van de controle is het geven van een onafhankelijk oordeel of de financiële overzichten van de GRD, in alle van materieel belang 
zijnde opzichten, zijn opgesteld zijn in overeenstemming met het BBV. Voor een uitgebreide beschrijving van onze aanpak verwijzen wij 
naar onze opdrachtbevestiging d.d. 26 maart 2020 met kenmerk ‘MS/JV/RA11160’.

Materialiteit
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, 
afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. 
De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende 
afwijkingen op ons oordeel. Bij onze controlewerkzaamheden hebben wij als uitgangspunt de door de Drechtraad vastgestelde toleranties 
gehanteerd. De Drechtraad heeft ons daarbij opgedragen om bij onze oordeelsvorming en rapportering uit te gaan van de hierna vermelde 
goedkeurings- en rapporteringstolerantie. Op basis van het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (BADO) en onze professionele 
oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op € 3.192.520 voor fouten en € 9.577.560.

Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om 
kwalitatieve redenen materieel zijn. Wij rapporteren tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven de goedkeuringstolerantie, 
alsmede afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve redenen relevant zijn. Onze controle richt zich tevens op de getrouwheid en 
rechtmatigheid van de informatie in de WNT-verantwoording. Voor de WNT geldt een specifiek voorgeschreven rapporteringstolerantie die 
veelal lager is dan uw rapporteringstolerantie. Wij passen deze voorgeschreven WNT- tolerantie eveneens op correcte wijze toe. 

Onafhankelijkheid
Nederlands recht en overige beroepsregels, zoals de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten 
(ViO), vereisen dat wij onafhankelijk zijn ten opzichte van onze controle cliënten. Wij zijn van mening dat door ons is voldaan aan deze 
eisen. Wij bevestigen dat we geen giften hebben gegeven aan dan wel aangenomen van de organisatie of haar personeel. Wij hebben de 
overige dienstverlening naast de controle van de jaarrekening beoordeeld aan de hand van onze beroepsregels en hebben geconcludeerd 
dat het type dienstverlening en de vergoeding onze onafhankelijkheid niet beïnvloeden. 

DASHBOARD JAARREKENING FINANCIËLE POSITIE BEVINDINGEN BIJLAGEN

24



A. Onze controle (2/4)

Bepaling en uitvoering 
van de controleaanpak 
conform het eerder 
gepresenteerde en 
vastgestelde auditplan

Wij achten de 
continuïteitsveronder-
stelling passend

Opdracht en controleaanpak
Wij hebben de jaarrekening gecontroleerd conform de Nederlandse controlestandaarden en de met u gemaakte afspraken in de 
opdrachtbevestiging van 26 maart 2020. Tevens beoordeelden wij de verenigbaarheid van de andere informatie, inclusief de overige
gegevens en het jaarverslag met de jaarrekening en of deze geen materiële afwijkingen bevatten op basis van onze kennis en ons begrip, 
verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins. Voor een accountantscontrole gelden inherente beperkingen, die zijn uiteengezet 
in de opdrachtbevestiging. 

Onze controleaanpak is gebaseerd op een risicogerichte benadering,. Deze aanpak gaat uit van een risicoanalyse op transactiestromen, 
zoals verkoopactiviteiten en personeelszaken. Daarnaast worden bedrijfsrisico’s beoordeeld die voortvloeien uit de strategie en operaties 
van de GRD. In de risicoanalyse hebben wij beoordeeld in hoeverre de onderkende risico’s van invloed kunnen zijn op de jaarrekening. 

De potentiële risico’s met een mogelijk materiële impact hebben in onze controle meer aandacht gehad. Deze potentiële risico’s 
betreffen:
 Memoriaalboekingen: management override of Controls (COS 240.31)
 Aanbesteding: niet naleven van (EU) aanbestedingsvoorschriften
 Onjuiste waardering (voorziening dubieuze debiteuren) uitkeringsdebiteuren (materiële post met schattingselementen)
 IT: ongeautoriseerde handelingen in systemen

Continuïteit
De waarderingen in de jaarrekening van de GRD zijn gebaseerd op de veronderstelling dat de GRD als geheel in continuïteit zal worden 
voortgezet. De inschatting of een duurzame voorzetting mogelijk is, inclusief de eventueel in de jaarrekening op te nemen toelichting, is 
de wettelijke verantwoordelijkheid van het Drechtstedenbestuur. Als accountant beoordelen wij de aanvaardbaarheid van de door het 
Drechtstedenbestuur ingeschatte mogelijkheden tot een duurzame voortzetting. Wij vinden deze inschatting aanvaardbaar. 

DASHBOARD JAARREKENING FINANCIËLE POSITIE BEVINDINGEN BIJLAGEN
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A. Onze controle (3/4)

Het jaarverslag is 
verenigbaar met de 
jaarrekening en bevat 
geen materiële 
afwijkingen

De grondslagen van de 
jaarrekening 2019 zijn 
aanvaardbaar

De jaarstukken 2019 van Drechtsteden bestaan uit:
 Het directieverslag
 Het jaarverslag 2019 (programmaverantwoording en verplichte paragrafen)
 De jaarrekening 2019 (balans met toelichting, overzicht van baten en lasten in de jaarrekening met toelichting en taakvelden)

In het onderdeel ‘programmaverantwoording’ van het jaarverslag dient informatie opgenomen te worden over: wat hebben we gedaan, 
wat hebben we bereikt en wat heeft het gekost? De programmaverantwoording vormt samen met de verplicht voorgeschreven paragrafen
(zoals weerstandsvermogen, bedrijfsvoering etc.) het jaarverslag. Beide onderdelen vallen niet (expliciet) onder de controle van de 
jaarrekening. Het primaire object van de accountantscontrole (op grond van artikel 213 van de Gemeentewet) is de jaarrekening (de 
balans met toelichting en het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening met toelichting). De inhoud van het jaarverslag 
(programmaverantwoording en paragrafen) hebben wij getoetst. Bij onze controle hebben wij geen materiële afwijkingen tussen het 
jaarverslag en de jaarrekening geconstateerd. Het jaarverslag en de jaarrekening zijn met elkaar verenigbaar.

De belangrijkste verslaggevingsgrondslagen van uw organisatie zijn uiteengezet in de grondslagen van de jaarrekening 2019. In 2019 zijn
er geen wijzigingen geweest in toegepaste verslaggevingsgrondslagen die een aanzienlijke invloed hebben op de baten en lasten of de 
financiële positie van uw organisatie. Significante verslaggevingsgrondslagen en toepassing hiervan zijn belangrijk voor de presentatie van 
de financiële positie van uw organisatie en de baten en lasten in de jaarrekening. Daarnaast vereisen zij van het bestuur dat zij een oordeel 
vormen ten aanzien van soms moeilijke, subjectieve en complexe posities vaak vanwege de noodzaak om inschattingen te moeten maken 
over het effect van zaken die inherent onzeker zijn. Wij hebben het door bestuur toegepaste proces met betrekking tot significante 
verslaggevingsaspecten geëvalueerd en hebben gegevensgerichte controlewerkzaamheden uitgevoerd. 

DASHBOARD JAARREKENING FINANCIËLE POSITIE BEVINDINGEN BIJLAGEN
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A. Onze controle (4/4)  

Tijdens de controle 
hebben wij geen 
fraude of non-
compliance 
geconstateerd, anders 
dan onder de 
controleverschillen is 
toegelicht 
(rechtmatigheid)

De managementletter 
bevat onze 
aanbevelingen t.a.v. de 
geautomatiseerde 
gegevensverwerking

Fraude en non-compliance
Onze controle is niet specifiek gericht op het ontdekken van fraude. Bij de planning voor de jaarrekeningcontrole, houden wij rekening 
met het risico dat de jaarrekening als gevolg van fraude en onregelmatigheden onjuistheden van materieel belang zou kunnen bevatten. 
Daarnaast hebben wij beoordeeld in hoeverre sprake kan zijn van een risico omtrent corruptie. Eén van de door ons uitgevoerde
maatregelen is het bespreken van de mogelijke frauderisico’s en mogelijke fraudesituaties op verschillende niveaus binnen de organisatie 
Hiertoe hebben wij de mogelijke frauderisico’s en de mogelijke fraudesituaties besproken met de concerncontroller. Deze besprekingen en 
onze controlewerkzaamheden hebben geen aanwijzingen voor materiële fraude opgeleverd. 

Bij de beoordeling van het risico omtrent corruptie hebben wij gekeken naar klant specifieke omstandigheden zoals de geografische plaats 
van de activiteiten, hebben we gekeken naar de sectoren waar corruptie meer dan gemiddeld voorkomt en hebben we beoordeeld in
hoeverre buitenlandse wetgeving als de UK Bribery Act en de US Foreign Corrupt Practices Act van invloed kunnen zijn. 

Wij hebben aandacht besteed aan de compliance met de voor u van toepassing zijnde wet- en regelgeving en overige bepalingen voor
zover wij die van belang achten in het kader van onze controle van de jaarrekening. Bij die werkzaamheden hebben wij geen materiële 
non-compliance geconstateerd. 

Geautomatiseerde gegevensverwerking
De accountant dient op basis van artikel 2:393, lid 4 BW, melding te maken van zijn bevindingen met betrekking tot de betrouwbaarheid 
en continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking. Tijdens de interim-controle hebben wij ook relevante processen met 
betrekking tot de geautomatiseerde gegevensverwerking getoetst. Voor onze bevindingen verwijzen wij naar onze management letter 
2019. Wij hebben de automatiseringsorganisatie van de organisatie uitsluitend in het kader van de jaarrekeningcontrole beoordeeld. 

DASHBOARD JAARREKENING FINANCIËLE POSITIE BEVINDINGEN BIJLAGEN
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B. Bevindingen SiSa-bijlage (1/3)

DASHBOARD JAARREKENING FINANCIËLE POSITIE BEVINDINGEN BIJLAGEN

Inleiding
Bij de jaarrekening wordt als bijlage de SiSa-verantwoording toegevoegd. Wij hebben de rechtmatige totstandkoming van de SiSa-bijlage getoetst. 

Op grond van het Besluit accountantscontrole decentrale overheden, artikel 5, lid 4, rapporteren wij in dit rapport over de fouten en onzekerheden van de specifieke 
uitkeringen die in 2019 in het kader van SiSa worden verantwoord. Wij doen dit middels een tabel, die ook moet worden opgenomen als geen fouten of onzekerheden 
zijn geconstateerd. Per regeling wordt aangegeven of, en zo ja welke financiële fouten of onzekerheden zijn geconstateerd. Deze tabel hierna weergegeven. 

STREKKING CONTROLEVERKLARING GOEDKEUREND

Strekking controleverklaring getrouwheid en rechtmatigheid Goedkeurend

NR. SPECIFIEKE UITKERING OF OVERIG FOUT OF ONZEKERHEID FINANCIËLE OMVANG IN € TOELICHTING FOUT/ONZEKERHEID

E27B Brede doeluitkering verkeer en vervoer

G2B Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 
Participatiewet_deel openbaar lichaam 2019 Fout € 299.101

Betreft de geëxtrapoleerde fout op 
basis van de uitgevoerde 

deelwaarnemingen

G2B Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 
Participatiewet_deel openbaar lichaam 2019 Onzekerheid € 70.733

Betreft de geëxtrapoleerde 
onzekerheid op basis van de 

uitgevoerde deelwaarnemingen

G3B
Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 
(exclusief levensonderhoud beginnende 
zelfstandigen)_deel openbaar lichaam 2019
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B. Bevindingen SiSa-bijlage (2/3)
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Rapportage per gemeente

De SISA-verantwoording vindt bij de gemeente plaats via de t-1 systematiek. De gemeentelijke accountant verwerkt derhalve de foutevaluatie 2019 in het 
accountantsverslag bij de jaarrekening 2020. Ten behoeve van deze foutevaluatie hebben we hieronder de fouten en onzekerheden per gemeente weergegeven. 

Gemeente Alblasserdam

Gemeente Dordrecht

NR. SPECIFIEKE UITKERING OF OVERIG FOUT OF ONZEKERHEID FINANCIËLE OMVANG IN € TOELICHTING FOUT/ONZEKERHEID

G2B Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 
Participatiewet_deel openbaar lichaam 2019 Fout € 13.340

Betreft de geëxtrapoleerde fout op 
basis van de uitgevoerde 

deelwaarnemingen

G2B Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 
Participatiewet_deel openbaar lichaam 2019 Onzekerheid € 3.155

Betreft de geëxtrapoleerde 
onzekerheid op basis van de 

uitgevoerde deelwaarnemingen

G3B
Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 
(exclusief levensonderhoud beginnende 
zelfstandigen)_deel openbaar lichaam 2019
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NR. SPECIFIEKE UITKERING OF OVERIG FOUT OF ONZEKERHEID FINANCIËLE OMVANG IN € TOELICHTING FOUT/ONZEKERHEID

G2B Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 
Participatiewet_deel openbaar lichaam 2019 Fout € 181.794

Betreft de geëxtrapoleerde fout op 
basis van de uitgevoerde 

deelwaarnemingen

G2B Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 
Participatiewet_deel openbaar lichaam 2019 Onzekerheid € 42.992

Betreft de geëxtrapoleerde 
onzekerheid op basis van de 

uitgevoerde deelwaarnemingen

G3B
Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 
(exclusief levensonderhoud beginnende 
zelfstandigen)_deel openbaar lichaam 2019



B. Bevindingen SiSa-bijlage (2/3)

DASHBOARD JAARREKENING FINANCIËLE POSITIE BEVINDINGEN BIJLAGEN

Rapportage per gemeente

De SISA-verantwoording vindt bij de gemeente plaats via de t-1 systematiek. De gemeentelijke accountant verwerkt derhalve de foutevaluatie 2019 in het 
accountantsverslag bij de jaarrekening 2020. Ten behoeve van deze foutevaluatie hebben we hieronder de fouten en onzekerheden per gemeente weergegeven. 

Gemeente Hardinxveld-Giessendam

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
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NR. SPECIFIEKE UITKERING OF OVERIG FOUT OF ONZEKERHEID FINANCIËLE OMVANG IN € TOELICHTING FOUT/ONZEKERHEID

G2B Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 
Participatiewet_deel openbaar lichaam 2019 Fout € 5.922

Betreft de geëxtrapoleerde fout op 
basis van de uitgevoerde 

deelwaarnemingen

G2B Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 
Participatiewet_deel openbaar lichaam 2019 Onzekerheid € 1.401

Betreft de geëxtrapoleerde 
onzekerheid op basis van de 

uitgevoerde deelwaarnemingen

G3B
Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 
(exclusief levensonderhoud beginnende 
zelfstandigen)_deel openbaar lichaam 2019

NR. SPECIFIEKE UITKERING OF OVERIG FOUT OF ONZEKERHEID FINANCIËLE OMVANG IN € TOELICHTING FOUT/ONZEKERHEID

G2B Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 
Participatiewet_deel openbaar lichaam 2019 Fout € 12.323

Betreft de geëxtrapoleerde fout op 
basis van de uitgevoerde 

deelwaarnemingen

G2B Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 
Participatiewet_deel openbaar lichaam 2019 Onzekerheid € 2.914

Betreft de geëxtrapoleerde 
onzekerheid op basis van de 

uitgevoerde deelwaarnemingen

G3B
Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 
(exclusief levensonderhoud beginnende 
zelfstandigen)_deel openbaar lichaam 2019



B. Bevindingen SiSa-bijlage (2/3)
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Rapportage per gemeente

De SISA-verantwoording vindt bij de gemeente plaats via de t-1 systematiek. De gemeentelijke accountant verwerkt derhalve de foutevaluatie 2019 in het 
accountantsverslag bij de jaarrekening 2020. Ten behoeve van deze foutevaluatie hebben we hieronder de fouten en onzekerheden per gemeente weergegeven. 

Gemeente Papendrecht

Gemeente Sliedrecht
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NR. SPECIFIEKE UITKERING OF OVERIG FOUT OF ONZEKERHEID FINANCIËLE OMVANG IN € TOELICHTING FOUT/ONZEKERHEID

G2B Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 
Participatiewet_deel openbaar lichaam 2019 Fout € 22.074

Betreft de geëxtrapoleerde fout op 
basis van de uitgevoerde 

deelwaarnemingen

G2B Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 
Participatiewet_deel openbaar lichaam 2019 Onzekerheid € 5.220

Betreft de geëxtrapoleerde 
onzekerheid op basis van de 

uitgevoerde deelwaarnemingen

G3B
Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 
(exclusief levensonderhoud beginnende 
zelfstandigen)_deel openbaar lichaam 2019

NR. SPECIFIEKE UITKERING OF OVERIG FOUT OF ONZEKERHEID FINANCIËLE OMVANG IN € TOELICHTING FOUT/ONZEKERHEID

G2B Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 
Participatiewet_deel openbaar lichaam 2019 Fout € 18.873

Betreft de geëxtrapoleerde fout op 
basis van de uitgevoerde 

deelwaarnemingen

G2B Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 
Participatiewet_deel openbaar lichaam 2019 Onzekerheid € 4.463

Betreft de geëxtrapoleerde 
onzekerheid op basis van de 

uitgevoerde deelwaarnemingen

G3B
Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 
(exclusief levensonderhoud beginnende 
zelfstandigen)_deel openbaar lichaam 2019



B. Bevindingen SiSa-bijlage (2/3)
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Rapportage per gemeente

De SISA-verantwoording vindt bij de gemeente plaats via de t-1 systematiek. De gemeentelijke accountant verwerkt derhalve de foutevaluatie 2019 in het 
accountantsverslag bij de jaarrekening 2020. Ten behoeve van deze foutevaluatie hebben we hieronder de fouten en onzekerheden per gemeente weergegeven. 

Gemeente Zwijndrecht
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NR. SPECIFIEKE UITKERING OF OVERIG FOUT OF ONZEKERHEID FINANCIËLE OMVANG IN € TOELICHTING FOUT/ONZEKERHEID

G2B Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 
Participatiewet_deel openbaar lichaam 2019 Fout € 44.775

Betreft de geëxtrapoleerde fout op 
basis van de uitgevoerde 

deelwaarnemingen

G2B Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 
Participatiewet_deel openbaar lichaam 2019 Onzekerheid € 10.589

Betreft de geëxtrapoleerde 
onzekerheid op basis van de 

uitgevoerde deelwaarnemingen

G3B
Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 
(exclusief levensonderhoud beginnende 
zelfstandigen)_deel openbaar lichaam 2019
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