
 

 

 

Reactie van het Drechtstedenbestuur op het accountantsverslag 2019 

  

Algemeen  

Het controleren van de jaarrekening 2019 is gedaan door de accountantskantoor BDO. 2019 was het 
derde jaar van controle door BDO. De Drechtraad is daarvoor opdrachtgever, en heeft het auditplan 
2019 vastgesteld op 3 december 2019. 
 

Er is zoals gebruikelijk ook dit keer weer vooraf een strakke planning opgesteld en afgesproken. 
Door de beperkende maatregelen rond de coronacrisis is de controle dit jaar echter wat moeizamer 
verlopen. Mede door de constructieve opstelling van BDO is het tijdverlies beperkt gebleven.     

Het Drechtstedenbestuur is er positief over dat de samenwerking tussen BDO en de GRD-organisatie 
goed is verlopen.  

   
Jaarrekeningcontrole  

De jaarrekeningcontrole is uitgevoerd zoals overeengekomen, en leidt tot een goedkeurende 
accountantsverklaring. Daarnaast geeft de accountant specifieke verklaringen af voor de geldstromen 
van de Sociale Dienst, en voor de belastingopbrengsten van Gemeentebelastingen. 
Zoals in het auditplan openomen, is er over 2019 geen afzonderlijke assuranceverklaring opgesteld 
over de financiële beheershandelingen van het Servicecentrum, aangezien die verklaring in de huidige 
vorm geen meerwaarde biedt. Voor het versterken van de controle bij het Servicecentrum is de data-
analyse nu een vast onderdeel van de controle aanpak geworden. 
 

De fouten en onzekerheden die worden gerapporteerd zijn in aantal en financiële omvang beperkt, 

zeker in het licht van het totaal van de begroting. 

Het Drechtstedenbestuur is positief over de ontwikkeling van de bedrijfsvoering binnen de organisatie, 

maar blijft alert op behoud en verdere verbetering van de kwaliteit. 

 

 

Belangrijkste bevindingen en adviezen 

De accountant rapporteert fouten en onzekerheden in de jaarrekening. Daarnaast geeft de accountant 

een aantal adviezen en aandachtspunten. Het Drechtstedenbestuur heeft rekenschap genomen van 

de bevindingen en adviezen, die zullen worden opgepakt voor afhandeling en voor verbetering van de 

desbetreffende werkprocessen. De voortgang in die afhandeling wordt gerapporteerd aan en 

besproken met de auditcommissie.  

De belangrijkste bevindingen en adviezen worden hier nader toegelicht. 

 

Financiële onzekerheid bij de sociale dienst 

De accountant rapporteert een financiële onzekerheid omdat er geen kopie van het identiteitsbewijs in 

het cliëntdossier zit. Daarmee is gestopt omdat zo'n kopie op gespannen voet staat met de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AVG), die in 2018 van kracht is geworden. Door aanvullende 

werkzaamheden is die financiële onzekerheid in 2019 al gehalveerd ten opzichte van 2018. Er wordt 

met de accountant gezocht naar een structurele oplossing.  

 

Onrechtmatigheid bij aanbestedingen 

De accountant rapporteert bij de controle op de juiste toepassing van de Europese 

aanbestedingsregels een onrechtmatigheid van € 0,8 miljoen.  

Gezien het volume van de inkoopcontracten (ruim € 180 miljoen) een laag bedrag. Het 

Drechtstedenbestuur ziet dat de professionaliteit van het aanbestedingsproces verder is toegenomen. 

De wet- en regelgeving en de interpretatie daarvan wordt echter steeds gecompliceerder. Hierdoor 

wordt van de organisatie een steeds grotere inspanning gevraagd om daaraan te voldoen. Dit 

zorgpunt is ook in de auditcommissie besproken. Er kan namelijk een moment komen dat het niet 



 

 

meer mogelijk is een formele onrechtmatigheid te voorkomen, terwijl er wel een ordentelijk 

aanbestedingsproces is gevolgd. 

 

Rechtmatigheidsverantwoording door het bestuur 

De accountant wijst er op dat het bestuur met ingang van boekjaar 2021 een rechtmatigheids-
verklaring dient af te geven, en adviseert de voorbereiding daarvan ter hand te nemen. Het 
Drechtstedenbestuur onderschrijft dit advies. Dit jaar wordt, in overleg met de accountant, in de 
auditcommissie de aanpak besproken.  

Overigens bestaat de mogelijkheid van een jaar uitstel, gezien het wetgevingstraject dat nog moet 
worden doorlopen. 


