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Gemeente Groningen

Aan het college van burgemeester en wethouders

Postbus 30026

9700 RM Groningen

22 november 2019

Referentie: DMS ref invoeren

Geacht college,

Hierbij ontvangt u onze bevindingen met betrekking tot onze 

tussentijdse controle van de jaarrekening van uw gemeente 

voor het boekjaar dat eindigt op 31 december 2019. We 

hebben onze werkzaamheden uitgevoerd in 

overeenstemming met onze startnotitie 2019. Onze 

zienswijzen, bevindingen en aanbevelingen zijn open en 

constructief besproken met de ambtelijke organisatie.

In overeenstemming met onze startnotitie 2019 staat in onze 

aanpak en deze rapportage het thema ‘de nieuwe gemeente 

Groningen naar structurele beheersing’ centraal. 

Onze tussentijdse bevindingen zijn gebaseerd op onze 

werkzaamheden tot en met begin november 2019. Indien er 

na deze datum nieuwe bevindingen zijn met betrekking tot de 

interne beheersing zullen wij dit met u delen in het 

accountantsverslag. In februari 2020 zullen wij daarbij al een 

eerste beknopte terugkoppeling geven op een aantal 

onderwerpen uit de controle (o.a. grondexploitaties en 

aanbestedingen). 

Wij bespreken de inhoud van dit verslag met een afvaardiging 

van de ambtelijke organisatie en de portefeuillehouder 

financiën gedurende meerdere besprekingen in november en 

begin december. Hun visie op deze rapportage zal worden 

verwerkt in de rapportage die aan de auditcommissie wordt 

verstrekt.

Mocht u nog vragen hebben, aarzelt u dan niet om contact 

met ons op te nemen. Wij zijn uiteraard graag bereid om de 

inhoud van deze rapportage nader toe te lichten.

Met vriendelijke groet,

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

R. Goldstein RA drs. S.J. Dul RA

Partner senior director

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V., Thomas R. Malthusstraat 5, 1066 JR Amsterdam, Postbus 90357, 1006 BJ Amsterdam

T: 088 792 00 20, F: 088 792 96 40, www.pwc.nl

‘PwC’ is het merk waaronder PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (KvK 34180285), PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. (KvK 34180284), 

PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. (KvK 34180287), PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. (KvK 51414406), PricewaterhouseCoopers Pensions, Actuarial & 

Insurance Services B.V. (KvK 54226368), PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK 34180289) en andere vennootschappen handelen en diensten verlenen. Op deze diensten zijn 

algemene voorwaarden van toepassing, waarin onder meer aansprakelijkheidsvoorwaarden zijn opgenomen. Op leveringen aan deze vennootschappen zijn algemene 

inkoopvoorwaarden van toepassing. Op www.pwc.nl treft u meer informatie over deze vennootschappen, waaronder deze algemene (inkoop)voorwaarden die ook zijn gedeponeerd 

bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.
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Onze belangrijkste boodschappen

1. Gemeente Groningen is in beweging met o.a. een nieuwe 

gemeente (na herindeling), een nieuwe gemeenteraad en 

wijzigingen in belangrijke functies (o.a. burgemeester, 

gemeentesecretaris, concerncontroller en in 2020 ook een 

nieuwe griffier). Daarbij zorgt de financiële positie voor 

belangrijk te maken keuzes en te treffen maatregelen. 

2. Ook uw bedrijfsvoering verandert. Het inrichten van meer 

concernsturing is daarbij een doel. Een belangrijke stap in 

2019 is de vastgestelde visie op control waarmee de 

gemeente handvaten heeft structureel interne beheersing 

verder in te gaan bedden in de organisatie. De vertaling van 

de visie in concrete maatregelen en acties is onderhanden. 

Belangrijke speerpunten hierbij zijn het investeren in de 

kwaliteit van de primaire processen (inclusief het opvolgen 

van geconstateerde bevindingen) , het duidelijker krijgen van 

de rol en invulling van de 2e lijn (3 lines of defence model) en 

invulling van een toekomstbestendig team Auditing.

3. Afgelopen jaren stuurde Groningen actief op het 

verbeterprogramma interne beheersing vanuit een kernteam 

van diverse vakdirecteuren. In 2019 is besloten om het 

kernteam op te heffen en de verbeterpunten onder te 

brengen bij de primaire processen (als integrale 

verantwoordelijkheid). Centrale sturing en monitoring op de 

realisatie van de maatregelen blijft een belangrijk 

aandachtspunt dat is belegd bij de concerncontroller. Wij 

adviseren hier actief invulling aan te geven.

4. Uit de beoordeling van uw IT-omgeving blijken 

aandachtspunten waaronder de uitbesteding van de IT 

functie aan leverancier Fujitsu. De komende maanden wordt 

de samenwerking tussen de gemeente en Fujitsu

geïntensiveerd met de overgang van systemen en data naar 

de leverancier. 

Het is belangrijk dat u voor de controle van de jaarrekening 

actie onderneemt op deze onderwerpen.

5. We hebben voorgaand jaar gezamenlijk geconcludeerd dat 

de tijdigheid en kwaliteit van het verantwoordingsproces 

sociaal domein beter moet. U bent in juni 2019 aan de slag 

gegaan met onze aanbevelingen. Overkoepelend werkt u 

aan een plan van aanpak, dit is voor jaareinde gereed en 

gaat nog veelal uit van afhankelijkheden van derden achteraf 

(zorg in natura en PGB). Bij de inrichting van het 

verantwoordingsproces zien we dat de rollen en 

verantwoordelijkheden (proceseigenaar, control, auditing) 

onvoldoende met elkaar zijn verbonden.

6. De financiële positie van gemeente Groningen staat onder 

druk. Er zijn stevige financiële maatregelen genomen om de 

begroting sluitend te krijgen. Voor jaareinde heeft u een 

bezuinigingsmonitor ingericht die inzicht geeft in de realisatie 

van de bezuinigingsopgave. Wij onderschrijven het belang 

en bevelen aan om bij de inrichting van deze monitor de 

ervaringen vanuit voorgaande bezuinigingsrondes mee te 

nemen.

7. Uw grondbedrijf is in beweging naar structurele borging van 

interne beheersingsmaatregelen. Tussentijds wordt de 

voortgang van projecten geëvalueerd. Tevens is de integrale 

sturing verbeterd. Wij zien dit als belangrijke ontwikkelingen. 

Daarnaast heeft gemeente Groningen voorafgaand aan de 

herziening van de grondexploitaties de relevante 

ontwikkelingen in kaart gebracht.  Wij geven u in overweging 

om deze inventarisatie van ontwikkelingen verder te 

concretiseren (bijv. conclusie over risico, impact etc.), om 

vooraf meer richting te kunnen geven aan de herzieningen.
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Groningen is in beweging

Groningen is in beweging. Er is sprake van veel 

veranderingen: een nieuwe gemeente, nieuwe 

gemeenteraad, maar ook wijzigingen op personeelsvlak 

waaronder een nieuwe burgemeester, gemeentesecretaris 

en concerncontroller. Daarnaast zien we dat de 

bedrijfsvoering ook verandert. Belangrijke stap hierin is de 

nieuwe visie op control waarmee de gemeente handvaten 

heeft structureel interne beheersing in te gaan bedden in de 

organisatie.

Door veel veranderingen in personeel (natuurlijk verloop in 

combinatie met strategische personeelsplanning) en de 

vaststelling (en verdere inrichting) van de visie op control 

vindt intern een nieuwe herijking plaats van de precieze 

verdeling van taken en verantwoordelijkheden (bijvoorbeeld 

binnen control). Hierdoor is het (ook voor ons) af en toe 

zoeken waar taken en verantwoordelijkheden liggen. Dit 

vraagt nog nadere afstemming en duidelijke communicatie 

naar de interne stakeholders.

Uit gesprekken met de organisatie en eigen observaties 

zien we de volgende ontwikkelingen:

- Herinrichting sturing en besluitvorming op 

concernniveau (concernsturing);

- Invullen van de rol van concerncontroller en control;

- Financiën is vanaf 2019 verantwoordelijk voor 

organisatie werkconferenties college, taken 

weerstandsvermogen en innovatie P&C. 

Bovenstaande ontwikkelingen en de invulling van de visie 

op control leiden tot keuzes tussen centraal organiseren 

versus decentraal uitvoeren. 

Een van deze keuzes betreft de ontbinding van het 

kernteam van vakdirecteuren in 2019. Het kernteam 

betrof een belangrijke verbetermaatregel van het 

Verbeterprogramma Financieel Administratieve 

Beheersing. Er is vanaf 2017 veel geïnvesteerd in de 

verbetering van de interne beheersing van gemeente 

Groningen. Nog niet alle verbeterpunten zijn 

geïmplementeerd. De resterende actiepunten zijn 

ondergebracht bij de concern- en vakdirecteuren in het 

primaire proces. Energie blijven steken in het 

implementeren en monitoren van de verbetermaatregelen 

blijft hierbij cruciaal. Een voortgangsmonitor kan u hierbij 

ondersteunen.

Voor onze observaties op de onderdelen uit het 

verbeterprogramma verwijzen we naar:

- Visie op control scherp gesteld, gereed voor 

implementatie

- Contouren van toekomstbestendig team Auditing 

worden helder

- Aandachtspunten in uw processen

- Grondbedrijf in beweging naar structurele borging van 

interne beheersing 
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Visie op control scherp gesteld, gereed voor implementatie 

In 2019 heeft u een essentieel onderdeel van uw 

verbeterprogramma afgerond, de visie op control is 

vastgesteld. 

Het eindresultaat geeft naar onze mening een belangrijke 

basis voor de inrichting van een goede control, met daarbij 

aandacht voor zowel het primaire proces (1e lijn), 

control/advisering (2e lijn) en een verbijzonderde 

onafhankelijke interne controle in de vorm van team 

auditing (3e lijn). Daarnaast zien we de opvolging van 

eerdere aanbevelingen in uw visie terugkomen:

• de zichtbaarheid en betrokkenheid van concerncontrol 

bij belangrijke thema’s;

• Een duidelijke beschrijving van verantwoordelijkheden 

langs de drie verdedigingslinies (verschuiving in taken);

• Het organiseren van tegenwicht (checks en balances) 

door bijvoorbeeld business controllers in eerste lijn en 

door concerncontrol bij collegestukken. 

De organisatie is verantwoordelijk voor de implementatie 

van de visie en het oppakken van de veranderingen die de 

komende 2 jaar op de agenda staan. Van een aantal van 

deze veranderingen zien wij in de praktijk al een aantal 

ontwikkelingen terug:

• Meer focus op concernsturing- en denken. Hieraan 

gekoppeld zal ook de besluitvorming meer op 

concernniveau plaatsvinden en niet per directie/domein. 

• Vanuit verbijzonderde interne controles door de afdeling 

auditing en PwC’s interim- en jaarrekeningcontrole wordt 

meer en meer de eerste lijn verantwoordelijk gemaakt 

voor de verantwoording van processen en 

jaarrekeningposities. 

Bovenstaande en overige punten zullen wij de komende 

periode volgen en hierover rapporteren in ons 

accountantsverslag. Veel punten zijn nog in ontwikkeling 

en de rol van concerncontroller (belangrijke rol in traject 

komende 2 jaar) is onlangs voor tijdelijke duur ingevuld. 

Belangrijk hierbij is ook om te monitoren hoe de visie 

wordt nageleefd in de organisatie. Cultuur en gedrag 

hebben ook de afgelopen jaren mede bijgedragen aan 

een verschuiving van rollen en verantwoordelijkheden. 

Het goed beleggen van deze monitoring is van belang. 

Tot slot geven we mee dat het voor de gehele organisatie 

van belang is om te anticiperen op hoe een externe 

ontwikkeling, zoals de rechtmatigheidsverantwoording, 

langs de visie op control invulling zal worden gegeven. 
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Financiële positie onder druk vraagt om actieve sturing en concrete maatregelen 

Gemeente Groningen kent een financiële positie die onder druk staat. 

Dit is conform het landelijke beeld bij gemeenten. Met name door 

tekorten in het sociaal domein staan veel gemeentelijke begrotingen 

onder druk. De komende jaren zal Groningen aanzienlijk moeten 

bezuinigen. Hiertoe heeft het college een pakket aan maatregelen 

voorgesteld, welke de raad heeft vastgesteld met de begroting van 

2020. 

Voor de nieuwe gemeente Groningen zijn in korte tijd de begroting 2019 

(mei 2019), de 1e voortgangsrapportage (juni 2019) en de 

ontwerpbegroting 2020 (oktober 2020) opgesteld. Deze opeenvolging 

van P&C documenten, alsmede de nieuwe werkwijze via het SSC, 

hebben de nodige druk op uw organisatie gelegd (mede in combinatie 

met de jaarrekeningtrajecten voor de 3 oude gemeenten).  

Wij hebben in het kader van onze controle kennis genomen van de 

hiervoor genoemde P&C documenten.  Hierbij zien wij dat Groningen 

duidelijk zoekt naar financiële mogelijkheden. Enkele zaken die hierbij 

opvallen zijn:

- Een verwacht positief resultaat over 2019 van € 7 miljoen (1e

voortgangsrapportage werd € 5,8 miljoen negatief verwacht);

- Een ingerekend jaarlijks voordeel van €5 miljoen door leniger 

begroten; en

- Incidenteel voordeel ad €1 miljoen door bezuinigingen niet te laten 

weglekken door lage(re) tarieven.

De voorgenomen bezuinigingen vragen om een actieve sturing in de 

organisatie om daadwerkelijk tot realisatie te komen. Ook omdat vanuit 

voorgaande begrotingscycli enkele bezuinigingstaakstellingen nog niet 

volledig zijn gerealiseerd. Het is van belang om na te gaan waarom 

deze taakstellingen (nog) niet zijn gerealiseerd en dit mee te nemen bij 

de voorgestelde nieuwe taakstellingen. De bezuinigingsmonitor die 

momenteel wordt ingericht zien wij als een belangrijk instrument om de 

realisatie van de voorgenomen bezuinigingen te monitoren.

Adviezen voor sturing op uw financiële positie:

 Overweeg gebruik te maken van 

voortgangsindicatoren om de realisatie van 

gestelde bezuinigingsopgaven inzichtelijk te 

maken in uw bezuinigingsmonitor

 Concretiseer voorgestelde financiële 

maatregelen en communiceer over voortgang 

van de implementatie

 Neem ervaringen mee vanuit voorgaande 

bezuinigingstaakstellingen 

Het inrichten van sturingsinformatie voor het 

management en het verkrijgen van de juiste informatie 

uit het financieel systeem is daarbij een belangrijke 

uitdaging. In de afgelopen jaren is het verkrijgen van de 

juiste informatie uit de systemen een belangrijk 

aandachtspunt gebleken (ook in de jaarrekening-

controle). 
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Grondbedrijf in beweging naar structurele borging van interne beheersing 
In dit hoofdstuk gaan wij in op de doorgevoerde 

aanscherpingen van de procedures, alsmede de 

ontwikkelingen die relevant zijn voor de waardering van uw 

grondexploitaties in de jaarrekening van 2019. 

Investeringen in grondbedrijf zorgen voor goede basis

Afgelopen jaren is een verbetertraject ingezet binnen 

gemeente Groningen. Het grondbedrijf is een belangrijk 

onderdeel hiervan. De afdeling is in beweging van reparatie 

achteraf naar inzicht in realisatie. Hiertoe zijn de afgelopen 

jaren maatregelen genomen, o.a. door het opschonen van 

grondexploitaties (om te voldoen aan het BBV), het krijgen 

van goed inzicht in de details van grondexploitaties en het 

herinrichten van een aantal processen. Deze investeringen 

zorgen voor een goede basis. De volgende stap is nu om te 

komen tot een verdere implementatie van 

beheersmaatregelen in de processen. 

De tussentijdse monitoring van de projecten zal als 

onderdeel van de structurele borging verder moeten 

worden verbeterd. Dit staat nadrukkelijk bij u op de agenda. 

Een voorbeeld hiervan is de voortgangsgesprekken op 

basis van o.a. de financiële projectinformatie (A3-sessies), 

waarmee de voortgang van de projecten wordt geëvalueerd 

en de integrale sturing van projecten wordt verbeterd. Dit 

zal tevens meer inzicht geven in onder andere het 

kostenverhaal en in de projecten waar sprake is van 

faciliterend grondbeleid. Daarnaast ontwikkelt de 

samenwerking met team auditing zich naar een zuiverder 

invulling van de rollen. De controles van team auditing op 

de grondexploitaties zullen naar de toekomst toe ook meer 

(procesmatige) aanbevelingen omvatten (als ondersteuning 

in de verdere professionalisering van het grondbedrijf). 

Berekeningen van de grondexploitaties vonden plaats in 

Excel. Dit heeft in het verleden geresulteerd in rekenfouten

en inconsistenties tussen de verschillende exploitaties. Met de 

implementatie van de module van Metafoor heeft u invulling 

gegeven aan deze bevinding. Hiermee wordt de 

betrouwbaarheid en accuratesse van de berekeningen 

verhoogd. Voor de jaarrekeningcontrole 2019 is het hierbij wel 

van belang dat zichtbare controleberekeningen worden 

gemaakt om de betrouwbaarheid van de berekeningen en 

juiste overgang van gegevens aan te tonen.

Rol van position papers verder concretiseren

Gemeente Groningen stelt position papers op met als doel de 

belangrijkste ontwikkelingen per grondexploitatie te 

beschrijven. Dit ter voorbereiding op het actualiserings- en 

hierzieningenproces. De huidige invulling van de position 

papers geeft bewust nog geen concrete invulling aan de 

herzieningen. Door het vormen van (tussentijdse) conclusies 

op deze ontwikkelingen (voorbeeld: risico en/of impact 

benoemen) en/of door middel van het uitvoeren van scenario-

analyses kan de kwaliteit van deze tussentijdse monitoring van 

het grondbedrijf verbeterd worden. In de verkregen position 

papers staan nog relatief veel zaken open en wordt verwezen 

naar de actualisering (bijv. nog uit te werken marktscenario’s 

of nog extra te ramen baten en lasten). 

Tijdig aandacht voor maatschappelijke ontwikkeling

Begin 2019 is met het Rijk een woondeal gesloten waarbij 

voor 2030 20.000 nieuwe woningen moeten worden 

gerealiseerd. In het kader van de jaarrekeningcontrole is het 

van belang te onderzoeken welke verplichtingen hier mee 

samen hangen. 

Op dit moment worden de gevolgen van PFAS en PAS 

(Programma Aanpak Stikstof) in beeld gebracht. Ook voor 

gebieden waar planvorming in voorbereiding is zal dit moeten 

worden geëvalueerd. Dit betreft een belangrijk thema, mede in 

het kader van de waardering in de jaarrekening 2019.
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Verantwoordingsproces sociaal domein vergt ook in 2019 uw aandacht

In ons accountantsverslag 2018 hebben we nadrukkelijk 

stilgestaan bij het verantwoordingsproces van het sociaal 

domein. Overkoepelend is hierbij onze gezamenlijke conclusie 

geweest dat de tijdigheid en kwaliteit van de verantwoording 

ten behoeve van de jaarrekeningcontrole beter moet. Hiertoe 

hebben we een aantal verbetermaatregelen voorgesteld. In dit 

hoofdstuk staan wij stil bij de opvolging van deze 

verbetermaatregelen en de aanpak voor de controle voor 

2019. 

Plan van aanpak voor jaareinde gereed

We hebben aanbevolen om, net als veel andere grote 

gemeenten, een formeel plan van aanpak op te stellen. Op dit 

moment werkt een extern ingehuurde medewerker samen met 

gemeente Groningen aan een plan van aanpak. We 

bespreken dit plan van aanpak in december. Belangrijke 

aandachtspunten zijn: 

- Interne en externe verantwoordelijkheden. We merken dat 

op dit moment meer duidelijkheid is over de rollen en 

verantwoordelijkheden in het verantwoordingsproces vanuit 

de 3 verdedigingslinies. Hierbij merken we op dat nog niet 

alle rollen en activiteiten met elkaar in verbinding staan. 

- We merken een grote betrokkenheid van de 3 

verdedigingslinies. Voor de invulling en uitvoering van het 

plan van aanpak is afstemming met accountant aan te 

raden, maar kan op onderdelen meer vanuit kracht 

organisatie worden neergezet.

- Het tijdspad van de controle

Prestatielevering zorg in natura (incl. GON) kent 

belangrijke uitdagingen

Voor de zorg in natura heeft het college voor 2019 gekozen 

om de prestatielevering van de zorg vast te stellen op basis 

van verantwoordingen van de zorgaanbieders alsmede finale 

kwijtingen. Een uitzondering betreft de prestatielevering van 

de zorgaanbieders met een GON-contract (Gebieds-

Ondersteunend Netwerk waarin gemeente Groningen met 4 

hoofdzorgaanbieders een raamovereenkomst is aangegaan).  

Voor deze contracten bestaat een vraagstuk omtrent het 

aantonen van de prestatielevering van de geleverde zorg voor 

de bonus/malus regelingen. Voor de verantwoording van 2019 

hebben we met u een aantal scenario’s doorgenomen. U 

werkt de voorkeursvariant voor 2019 en verder op dit moment 

uit. We onderschrijven het belang van het tijdig definitief 

maken van afspraken met de belanghebbenden 

(zorgaanbieders, directie etc.).

Heldere afstemming inzake verantwoordingswijze 

Persoonsgebonden Budgetten vereist

De verantwoording van de PGB-bestedingen wordt ontvangen 

van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Voor 2019 heeft u 

nog geen concreet plan voor de wijze waarop de getrouwheid 

en rechtmatigheid van de PGB-bestedingen inzichtelijk wordt 

gemaakt. U overweegt nog of net als voorgaand jaar een 

externe partij hiervoor wordt ingehuurd, we bevelen u aan om 

hier spoedig actie op te nemen. 

Mogelijkheden voor meer inzicht en minder 

afhankelijkheid van derden

Wij adviseren dat u als gemeente zelf de prestatielevering 

gedurende het jaar meer zichtbaar gaat vaststellen, 

bijvoorbeeld op natuurlijke momenten (huisbezoeken, 

herindicaties) of tijdens separate controles. Dit heeft als 

voordeel dat eerder inzicht bestaat in eventuele 

tekortkomingen en tevens dat de afhankelijkheid van derde 

partijen afneemt. Hierdoor zou op termijn de 

jaarrekeningcontrole eerder kunnen worden afgerond. Wij 

hebben geconstateerd dat het opstellen van een projectplan 

alsmede het uitvoeren van pilots bij u in vergelijking met 

andere gemeenten minder aandacht heeft gehad.
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Wij hebben in de periode mei tot oktober 2019 onze IT audit uitgevoerd. Hierbij hebben wij ons begrip van de belangrijkste IT-

ontwikkelingen geactualiseerd. Voor de jaarrekeningcontrole hebben wij gekeken naar de relevante algemene IT-

beheersmaatregelen (ITGC’s) voor onderstaande applicaties:

• Dafinci (Financiën);

• Suite4 Jeugdzorg (Sociaal domein: Jeugdzorg);

• Suite4 Werk & Inkomen (Sociaal domein: Werk & Inkomen);

• Beaufort (Personeel- en salarisadministratie);

• Youforce (HR mutaties);

• Clear (Afvalverwerking).

Op basis van deze werkzaamheden is in onderstaande tabel weergegeven in welke mate we in onze controle gebruik kunnen 

maken van IT afhankelijkheden in deze systemen. Voor een overzicht van de belangrijkste bevindingen ten aanzien van uw interne 

beheersing, waaronder IT, klikt u hier.

Gemeente Groningen geeft prioriteit aan de opvolging van de in 2018 gerapporteerde ITGC-bevindingen. Dit blijkt uit gesprekken 

die we hebben gevoerd, onze testwerkzaamheden bij de gemeente en bijvoorbeeld ook de toenemende aandacht van de afdeling 

Auditing op IT. Gemeente Groningen heeft de ambitie uitgesproken toe te groeien naar een volwassenheidsniveau waarbij IT-

beheermaatregelen structureel en aantoonbaar worden uitgevoerd. Ten tijde van onze auditwerkzaamheden in 2019 hebben we 

geconstateerd dat de ITGC’s nog niet voor alle applicaties dit volwassenheidsniveau hebben, maar dat er positieve ontwikkeling 

zichtbaar is. Voorbeelden zijn het verbeterde wijzigingsproces en de afname van het aantal meldingen van het gebruik van 

andermans account. Wij onderschrijven de initiatieven om bevindingen op te volgen en adviseren deze voort te zetten.

Volwassenheidsniveau IT ontwikkelt zich positief

Applicaties

Dafinci Suite4 Beaufort en 

Youforce

Clear

IT
 A

fh
a
n

k
e
lijk

h
e
d

e
n

Standaardrapportages    

Maatwerkrapportages    

Geautomatiseerde 

controles en 

berekeningen

   

Functiescheidingen    

Interfaces    

Legenda

 Gebruik maken niet mogelijk

 Gebruik maken mogelijk met 
aanvullende werkzaamheden

 Gebruik maken mogelijk

Niet van toepassing



Evaluatie van uw interne 

beheersing

Ontwikkelingen

Vooruitblik naar de 

jaarrekeningcontrole

Bijlagen

Belangrijkste 

boodschappen

Bevindingen processen

Update frauderisico’s

Samenwerking met Fujitsu kan worden verbeterd, 

overgang van systemen en data vindt komende maanden 

plaats

Dit jaar staat, op IT gebied, voor een groot deel in het teken 

van de uitbesteding van de IT-functie aan de leverancier 

Fujitsu. Fujitsu is per 18 maart 2019 verantwoordelijk voor het 

beheer van de IT-infrastructuur en het technisch 

applicatiebeheer. De infrastructuur van de Gemeente 

Groningen staat fysiek bij het Overheidsdatacenter Noord 

(ODCN) en ook Fujitsu maakt gebruik van dit datacenter. 

Op basis van interviews hebben we vastgesteld dat de 

samenwerking met Fujitsu verbeterd kan worden. Met name 

het op de juiste manier inbedden van gemaakte afspraken 

door Fujitsu is een aandachtspunt. Dit heeft een impact op het 

verloop van processen, een voorbeeld is het niet tijdig 

verwerken van wijzigingen waardoor een lange doorlooptijd 

ontstaat. Daarnaast hebben we begrepen dat niet in alle 

gevallen voldoende duidelijk is hoe taken en 

verantwoordelijkheden in de nieuwe situatie zijn belegd. Wij 

adviseren hier nadere afspraken over te maken met Fujitsu 

teneinde dit te verbeteren.

De migratie van de IT-infrastructuur (en data) van gemeente 

Groningen naar Fujitsu staat voor de komende maanden 

gepland met de ambitie dat per maart 2020 de overgang naar 

Fujitsu is afgerond. Deze datamigratie raakt ook onze 

jaarrekeningcontrole. 

Vanuit onze rol als accountant zijn wij hierover in gesprek met 

de gemeente Groningen om vast te stellen in hoeverre een 

betrouwbare overgang van systemen en data wordt geborgd 

en Groningen (en daarmee wij) voldoende zekerheid hierover 

kunnen verkrijgen.

Wij adviseren de gemeente Groningen voorafgaand aan het 

overzetten van systemen en data duidelijke afspraken te 

maken met Fujitsu over de wijze waarop de betrouwbare 

overdracht van data wordt gewaarborgd. Daarnaast is het 

belangrijk dat zichtbare controles worden uitgevoerd om de 

juistheid en volledigheid van de datamigraties vast te stellen. 

Herindeling gemeentes heeft geleid tot datamigraties, 

resultaten van werkzaamheden nog niet bekend

Naar aanleiding van de herindeling van de gemeenten 

Groningen, Haren en Ten Boer zijn de gegevens uit de 

applicaties van gemeente Haren en Ten Boer gemigreerd 

naar de applicaties van gemeente Groningen. Zowel vanuit 

het perspectief van de nieuwe gemeente als vanuit onze rol 

als accountant is het van belang dat de betrouwbaarheid van 

de datamigraties (aantoonbaar) is gewaarborgd. Daarom zijn 

wij in een vroeg stadium met de gemeente Groningen om tafel 

gegaan om de scope, aanpak en voorgenomen controles 

rondom de migraties te bespreken. Wij hebben daarbij 

afgesproken dat de medewerker afdeling auditing van de 

gemeente Groningen controleactiviteiten hierop uitvoert. PwC

zal een evaluatie van deze werkzaamheden uitvoeren en 

zelfstandige testwerkzaamheden hierop uitvoeren. Deze 

werkzaamheden zijn nog onderhanden. Wij zullen u in het 

accountantsverslag informeren over de resultaten. 

Overgang van systemen en data Fujitsu en herindeling gemeenten vragen uw 
aandacht en hebben impact op de jaarrekeningcontrole 



Evaluatie van uw interne 

beheersing

Ontwikkelingen

Vooruitblik naar de 

jaarrekeningcontrole

Bijlagen

Belangrijkste 

boodschappen

Bevindingen processen

Update frauderisico’s

Grondexploitatie   

Materiële vaste activa   

Huuropbrengsten   

Omgevingsvergunningen   

Stadsbeheer   

Inkomende subsidies   

Gemeentelijke belastingen   

Proces 2019 2018 t.o.v. 

2018

Financiële administratie   

Inkopen en betalingen   

Aanbestedingen   

Salarissen incl. Iederz   

IT   

WNT   

Treasury (incl. derivaten)   

Fiscaliteiten (Btw, Vpb)   

Overige opbrengsten   

Jeugd   

Wmo   

Participatie   

Verstrekte subsidies   
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In de tabel vindt u onze beoordeling van de 

interne beheersing van uw organisatie per 

proces. Hierbij wordt een vergelijking tussen het 

boekjaar 2018 en 2019 gemaakt. Wij hebben 

vastgesteld dat de processen van de voormalige 

gemeenten zijn geïntegreerd in de nieuwe 

gemeente Groningen. Middels het 

verzamelbesluit herindeling zijn een groot deel 

van de voorschriften op elkaar aangesloten. 

In de rapportage staat voor een aantal processen 

een toelichting op de detailbevindingen. Klik 

hiertoe op de processen in de tabel. 

Daarnaast hebben wij in de rapportage een 

totaaloverzicht van de aanbevelingen van 

voorgaande jaren opgenomen.

Bij de beoordeling van de interne beheersing van 

uw organisatie hebben wij het three lines of 

defense model als uitgangspunt gebruikt. Klik 

hier voor een toelichting op het lines of defence

model

Legenda

 In opzet ontoereikend

 In opzet toereikend, maar één of 

meerdere beheersmaatregelen bestaan in 

de praktijk niet of zijn niet zichtbaar

 Proces is adequaat opgezet en 

beheersmaatregelen bestaan

 Niet van toepassing

Aandachtspunten in uw processen
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Proces Line of defence Tov
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1 2 3

Grondexploitatie    

Inkomende subsidies    

Parkeren    

Proces Line of defence Tov

2017
1 2 3

Inkopen en betalingen    

Aanbestedingen    

Salarissen    

Inkomende subsidies    

IT    

Proces Line of defence Tov

2017
1 2 3

Jeugd    

Wmo    

Participatie    

Verstrekte subsidies    

S
O

C
IA

A
L

F
Y

S
IE

K
B

E
D

R
IJ

F
S

V
O

E
R

IN
G

<Algemene toelichting opnemen over hoe de 

gemeente/provincie zich ontwikkelt in het lines of 

defence model. Hier hoef je geen toelichting op te 

nemen op de inviduele bevindingen, deze volgt 

op de volgende pagina’s>.

Legenda

 In opzet ontoereikend

 In opzet toereikend, maar één of meerdere 

beheersmaatregelen bestaan in de 

praktijk niet

 Proces is adequaat opgezet en 

beheersmaatregelen bestaan

 Niet van toepassing

Pyramid thinking titel algemeen beeld/ontwikkeling interne 
beheersing volgens de lines of defence

Wat is het lines of defence model?

Onze controleaanpak is naast het controleren van de jaarrekening gericht op het verbeteren van uw bedrijfsvoering inclusief 

digitalisering hiervan. In onze controle hanteren wij daarvoor het ‘3 lines-of-defence’ model. Dit model geeft handvatten om te 

beoordelen waar in de interne beheersing risico’s worden ondervangen: 

• In de eerste lijn: in het primaire proces, onder verantwoordelijkheid van de proceseigenaar.

• In de tweede lijn: in de ondersteunende processen zoals financiën en control, waar checks and balances ingericht zijn om fouten 

te signaleren.

• In de derde lijn: in uw verbijzonderde interne controle achteraf.

•Primair verantwoordelijk voor 

getrouwheid en rechtmatigheid 

transacties binnen eigen processen

•Verantwoordelijk voor kwalitatieve 

analyse en toelichting P&C producten

•Ondersteunt de afdelingen bij de opti-

malisering van de primaire processen.

•De administratie voert bij de verwerking 

een aantal primaire controles uit op de 

1e lijn.

•Adviseert (met Auditing) preventieve 

interne controlemaatregelen in het 

primaire proces

•Geeft feedback om leesbaarheid/ 

informatiewaarde P&C documenten te 

verhogen

•Adviseert preventieve interne 

controlemaatregelen in het 

ondersteunende proces en de IT

•Geeft adviezen om effectiviteit control-

werkzaamheden te vergroten

•Auditing voert interne controles uit op 

de getrouwheid en rechtmatigheid van 

de financieel kritische prossen. 

•Adviseert over verbetering in de 1e en 

2e lijn

•Adviseert/klankbord om te komen tot 

een effectieve en efficiënte 

controleaanpak

•Maakt waar mogelijk gebruik van de 

werkzaamheden van Auditing

Lijnmanagement

Afdelingen

Ondersteuning

Control/ SSC

Interne controle 

Auditing

1e lijn 2e lijn 3e lijn

g
e

m
e

e
n
te

P
w

C

Het push-left principe is er op gericht de interne beheersing in de 1e en 2e lijn te optimaliseren. Dit vanuit het 

uitgangspunt dat fouten voorkomen beter is dan achteraf constateren. Indien er tekortkomingen zijn in de 

interne beheersing in de 1e en 2e lijn, dan zullen wij deze daarom rapporteren als bevinding, ook als deze in 

de 3e lijn middels verbijzonderde interne controle ondervangen wordt. 

Wij rapporteren via het push-left principe
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Pyramid thinking titel lines of defence

<Algemene toelichting opnemen over hoe de 
gemeente/provincie zich ontwikkelt in het lines
of defence model. Hier hoef je geen toelichting op 
te nemen 

Bevinding:  2019-1

Line of 

defence



Bevinding

Verplichtingen worden vastgelegd voor inkopen waarvoor een 

order is geregistreerd in de administratie. Doordat het niet 

verplicht is om orders te registreren bestaat geen volledig inzicht 

in de uitstaande verplichtingen.

Prioriteit

Middel

Managementreactie

De concerndirectie heeft eerder dit jaar 

een maatregel aangekondigd om de 

vastlegging van de verplichtingen met

een waarde groter dan 2.500 euro 

maandelijks te monitoren en hierop te 

handhaven. Tevens zullen we aandacht

geven aan de juistheid-vaststelling van 

aangegane verplichtingen rondom de 

jaargrens. Met deze maatregel

geven we invulling aan deze aanbeveling.

Risico en aanbeveling

Door het ontbreken van een volledige verplichtingenadministratie 

bestaat het risico dat u verrast wordt met nagekomen kosten. Dit 

komt het voorspellend vermogen van de organisatie niet ten 

goede. Daarnaast is dit wenselijk in het kader van sturing op uw 

financiële positie. Middels een brief aan de afdelingsdirecteuren is 

nadrukkelijk aandacht gevraagd om alle verplichtingen boven 

€2.500 te registreren in de administratie. 

Wij bevelen u aan om de implementatie van deze 

beheersmaatregel structureel te monitoren. Daarbij is het aan te 

bevelen gedurende het jaar interne controles uit te voeren op de 

naleving van intern gemaakte afspraken. Er is inmiddels een 

maatregel aangekondigd waarbij de verplichtingen met een 

waarde boven € 2.500 maandelijks worden gemonitord.

Voor de jaarrekeningcontrole van 2019 vragen wij nadrukkelijk 

aandacht om vast te stellen dat aangegane verplichtingen zijn 

geregistreerd (bijvoorbeeld middels data-analyse) en dat de 

kosten met betrekking op 2019 in het juiste jaar zijn verantwoord.

Toelichting bevindingen Inkopen en betalingen
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Pyramid thinking titel lines of defence

<Algemene toelichting opnemen over hoe de 
gemeente/provincie zich ontwikkelt in het lines
of defence model. Hier hoef je geen toelichting op 
te nemen 

Bevinding:  2019-2

Line of 

defence



Bevinding

Kaders voor prestatielevering inkoop zijn geformuleerd en 

ingericht in de administratie. Dit zien wij als een positieve 

ontwikkeling, mede gezien de bevindingen in voorgaande jaren. 

Inhoudelijke toetsing blijft noodzakelijk doordat het mogelijk is om 

een document toe te voegen dat de prestatielevering niet 

onderbouwt.

Prioriteit

Middel

Managementreactie

Wij delen de constatering dat het 

vaststellen van de prestatielevering 

belangrijk is. De afgelopen periode is

gewerkt aan het inrichten van het proces 

waarmee aan deze constatering invulling 

wordt gegeven. Vanaf de zomer

2019 wordt de besteller gevraagd een 

document (de prestatieverklaring) aan het 

bestelproces toe te voegen. Het

proces is gereed en binnen de organisatie 

uitgerold. De komende periode zal worden 

gebruikt om de voortgang te

monitoren. Daar waar geen orders zijn 

vastgelegd wordt niet door het systeem 

afgedwongen dat er een verplicht

document in de factuur-route in de 

administratie wordt toegevoegd om de 

prestatielevering vast te stellen. Wij

zien dit niet als een toepasbare oplossing. 

In plaats daarvan zullen we blijven 

uitdragen dat facturen alleen kunnen

worden betaald als de prestatie 

daadwerkelijk is geleverd en hier controles 

op blijven uitvoeren. Als uit deze

controles tekortkomingen naar voren 

komen dat treffen we daarop specifieke 

maatregelen.

Risico en aanbeveling

Vaststellen van de prestatielevering van de inkopen is belangrijk 

voor gemeente Groningen om te borgen dat voor de verantwoorde 

bestedingen ook leveringen hebben plaatsgevonden. 

Om vast te stellen dat de kaders worden nageleefd, adviseren wij 

u om in de financiële administratie waarborgen te treffen waardoor 

het niet mogelijk is om een factuur (al dan niet> € 2.500) te 

autoriseren indien geen (valide) document is toegevoegd waaruit 

de prestatielevering blijkt. Dit kan bijvoorbeeld door een prestatie 

akkoord verklaarder op te nemen in de autorisatieflow. 

Voor de jaarrekeningcontrole van 2019 zal worden vastgesteld of 

de opgenomen documenten in de administratie aansluiten bij de 

verantwoorde inkooptransactie. Daarnaast zal voor de populatie < 

€ 2.500 een steekproef worden getrokken om vast te stellen dat 

voor deze bestedingen ook prestaties zijn geleverd.

Toelichting bevindingen Inkopen en betalingen
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Pyramid thinking titel lines of defence

<Algemene toelichting opnemen over hoe de 
gemeente/provincie zich ontwikkelt in het lines
of defence model. Hier hoef je geen toelichting op 
te nemen 

Toelichting bevindingen Aanbestedingen

Bevinding:  2019-3

Line of 

defence



Bevinding

Gemeente Groningen heeft gekozen om de verantwoordelijkheid 

voor inkopen te beleggen bij de afzonderlijke directies. Middels 

periodieke controles op gedefinieerde inkoop categorieën wordt 

gecontroleerd of bestedingen aanbesteed zijn. Deze periodieke 

controles worden echter niet zichtbaar vastgelegd.

Prioriteit

Middel

Managementreactie

Vanuit categorieplannen wordt kenbaar 

gemaakt welke voornemens de directies 

hebben tot aanbestedingen.

Alle inkopen >€ 25K voor leveringen en 

diensten en inkopen >€ 100K voor werken, 

dienen d.m.v. het invullen van

een checklist te worden voorgelegd ter 

advisering aan de afdeling Inkoop zoals 

beschreven in het inkoopbeleid

(vanaf 1 januari 2020 is dit een digitaal 

inkoopstartformulier in Negometrix).

Inkoop beoordeelt de behoefte en geeft 

advies over de wijze waarop de 

aanbesteding dient te worden uitgevoerd

(aanbestedingsvorm/onderbrengen onder 

een bestaand contract).

Met de inrichting van de nieuwe 

contractmodule in DaFinci kan de order en 

de factuur gekoppeld worden aan het

geregistreerde contract en kan er 

gemonitord worden op de uitputting van 

een contract.

Periodiek wordt er een analyse op de 

uitgaven uitgevoerd waarbij wordt gekeken 

of de uitgaven zijn weggezet

onder bestaande contracten.

Risico en aanbeveling

Doordat deze controles niet zichtbaar worden vastgelegd kan 

geen gebruik gemaakt worden van deze uitkomsten in verdere 

controles, waaronder de centraal uitgevoerde analyse door 

afdeling Inkoop. Hierbij is tevens van belang dat wordt vastgesteld 

dat alle inkopen onderdeel uitmaken van een inkoopcategorie om 

de volledigheid van de analyse te borgen.

Gemeente Groningen is bezig met de implementatie van een 

nieuwe Contract Management Module. Deze module moet inzicht 

geven in inkopen bij verschillende leveranciers. Contracten die 

aanbesteed zouden moeten worden, kunnen dan beter inzichtelijk 

worden gemaakt aan de voorkant. Dit is op dit moment nog 

onderhanden. 

Doordat de implementatie van de Contract Management Module 

nog onderhanden is, zal ter onderbouwing van de rechtmatigheid 

een verbijzonderde interne controle worden uitgevoerd door 

gemeente Groningen.
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Pyramid thinking titel lines of defence

<Algemene toelichting opnemen over hoe de 
gemeente/provincie zich ontwikkelt in het lines
of defence model. Hier hoef je geen toelichting op 
te nemen 

Toelichting bevindingen Salarissen incl. Iederz

Bevinding:  2019-4

Line of 

defence



Bevinding

Salarismutaties worden ingevoerd via het workflowsysteem

YouForce en rechtstreeks verwerkt in de salarisadministratie. Op 

de mutaties die rechtstreeks in de salarisadministratie worden 

ingevoerd vindt geen onafhankelijke toetsing plaats. Er is dus 

geen functiescheiding aanwezig op de verwerking van de 

salarismutaties.

Prioriteit

Middel

Managementreactie

In Q1 van 2020 verwachten we wat meer 

ruimte te hebben om de aanbevelingen en 

ontwikkelingen op te pakken. Zo zullen we 

een sessie houden met onze 

salarisadministrateurs, de interne auditors 

en het verantwoordelijke afdelingshoofd. 

Tijdens deze sessie zullen we de inhoud 

van de bevindingen en de aanbevelingen 

bespreken. Om vervolgens te bekijken en 

af te spreken wat we praktisch kunnen 

doen/veranderen/inrichten. De uitkomsten 

hiervan zullen we vastleggen.

Risico en aanbeveling

Het risico bestaat dat fouten worden gemaakt bij de invoer van de 

mutaties die onontdekt blijven of dat medewerkers van de 

salarisadministratie hun eigen wijzigingen controleren.

We bevelen aan om een procedure in te richten waarbij 

systeemtechnisch wordt afgedwongen dat mutaties dienen te 

worden geautoriseerd door een onafhankelijke medewerker die 

zelf geen mutaties door kan voeren. 

Daarnaast adviseren wij om voor mutaties enkel de workflow in 

Youforce te hanteren om de juiste functiescheiding af te dwingen. 

Dit voorkomt dat mutaties per e-mail worden aangeleverd en 

handmatig in de salarisadministratie worden verwerkt.  

Wij bevelen u tevens aan om onderbouwende documentatie ten 

behoeve van de salarismutaties hierbij op te nemen in Youforce, 

hetgeen de kwaliteit van de uitgevoerde controles verhoogt.

Voor de jaarrekeningcontrole 2019 betekent dit dat een adequate 

interne controle uitgevoerd moet worden om de juiste en 

rechtmatige verwerking van salarismutaties aan te tonen.
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<Algemene toelichting opnemen over hoe de 
gemeente/provincie zich ontwikkelt in het lines
of defence model. Hier hoef je geen toelichting op 
te nemen 

Toelichting bevindingen IT

Bevinding:  2019-5

Line of 

defence



Bevinding

In 2018 hebben we vastgesteld dat de documentatie van 

beheersmaatregelen binnen het wijzigingsproces van Dafinci, 

Suite4 en Clear onvoldoende plaatsvond. Op basis van interviews 

hebben we dit jaar vastgesteld dat het wijzigingsproces binnen 

Dafinci, Suite4 en Clear is verbeterd. 

Op basis van inspectie van een doorgevoerde wijziging voor 

Dafinci en Clear hebben we vastgesteld dat beheersmaatregelen 

rondom het testen en accepteren van een willekeurige wijziging 

voldoende zijn gedocumenteerd. Gemeente Groningen is op dit 

moment bezig om de volledigheid van de registratie van 

wijzigingen in Dafinci te borgen. 

We hebben de beheersmaatregelen rondom het testen en 

accepteren van wijzigingen nog niet kunnen testen voor Suite4, 

omdat er nog geen wijzigingen zijn doorgevoerd in 2019. 

Prioriteit

Middel

Managementreactie

De gemeente Groningen onderkent het 

genoemde risico rondom 

wijzigingenbeheer. In samenspraak met 

onze leverancier gaat de gemeente dit 

proces en de vastlegging hiervan 

verbeteren door de Servicedesktooling

ServiceNow beter in te zetten.

Risico en aanbeveling

Het risico bestaat dat wijzigingen ongetest en/of ongeautoriseerd 

in productie worden genomen. Wij adviseren beheersmaatregelen 

rondom het testen en accepteren van wijzigingen structureel en 

centraal te documenteren.

Voor de controle van 2019 is  het van belang dat gemeente 

Groningen inzichtelijk maakt welke wijzigingen in 2019 hebben 

plaatsgevonden.
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<Algemene toelichting opnemen over hoe de 
gemeente/provincie zich ontwikkelt in het lines
of defence model. Hier hoef je geen toelichting op 
te nemen 

Toelichting bevindingen IT

Bevinding:  2019-6

Line of 

defence



Bevinding

Op basis van interview en inspectie hebben we de afgelopen jaren  

vastgesteld dat wachtwoorden onderling worden gedeeld. 

Gemeente Groningen heeft diverse acties ingezet om het 

onderling delen van wachtwoorden terug te brengen, onder andere 

via bewustwordingssessies en het delen van informatie.

Op basis van inspectie hebben we vastgesteld voor de periode 1-

1-2019 tot en met 31-5-2019 dat 1 melding is geregistreerd van 

het gebruik van andermans account. In dezelfde periode in 2018 

betrof het 16 meldingen. 

Prioriteit

Laag

Managementreactie

De gemeente blijft aandachthouden voor 

het risico rondom het delen van 

wachtwoorden door middel van 

bewustzijns-programma’s. 

Risico en aanbeveling

Het risico bestaat dat medewerkers elkaars wachtwoord kennen 

en dat de authenticiteit van gebruikers niet gewaarborgd is. Wij 

adviseren om onverminderd aandacht te blijven besteden aan het 

risico rondom het onderling delen van wachtwoorden.

Doordat het onderling delen van wachtwoorden tot een dusdanig 

laag niveau is teruggebracht, kan worden verondersteld dat de 

authenticiteit van de gebruiker in de administratieve processen 

geborgd is. Hierdoor kan met ingang van de controle 2019 in de 

basis gebruik worden gemaakt van de ingerichte functiescheiding 

in de financiële administratie.
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<Algemene toelichting opnemen over hoe de 
gemeente/provincie zich ontwikkelt in het lines
of defence model. Hier hoef je geen toelichting op 
te nemen 

Toelichting bevindingen IT

Bevinding:  2019-7

Line of 

defence



Bevinding

Op basis van interview hebben we de afgelopen jaren 

onderstaande bevindingen geconstateerd binnen het doorstroom-

en uitdienstproces. Deze bevindingen zijn in 2019 niet opgevolgd. 

• Op het standaardformulier voor doorstromers wordt niet 

gevraagd om ‘overbodige’ rechten op te nemen, zodat deze 

kunnen worden verwijderd.

• Uitdienstmeldingen worden niet altijd tijdig gemeld aan de 

betreffende functioneel applicatiebeheerders. 

Daarnaast hebben we de afgelopen jaren op basis van interview 

vastgesteld dat voor Dafinci, Suite4, Beaufort en Youfoce geen 

periodieke controles werden uitgevoerd op de juistheid van 

autorisaties en geldigheid van accounts. Dit jaar worden elk 

kwartaal de autorisaties van alle (kritieke) applicaties beoordeeld 

door de lijnverantwoordelijke. De controle wordt gedocumenteerd 

en gedeeld met de systeemeigenaar en Security Officer.

Prioriteit

Middel

Managementreactie

De gemeente onderkent het genoemde 

risico en is een project gestart om de 

autorisaties en de hier aan gelieerde 

processen te verbeteren (project Identity & 

Access Management). Dit risico krijgt 

hierin met prioriteit de aandacht.

Risico en aanbeveling

Het risico ontstaat dat medewerkers niet de rechten krijgen 

toegekend die passen bij hun (gewijzigde) functie en dat met 

accounts van uitdienst getreden medewerkers mutaties kunnen 

worden doorgevoerd.

Wij adviseren het tijdig melden van uitdiensttredingen aan 

functioneel applicatiebeheerders (geautomatiseerd) af te dwingen 

door een koppeling te realiseren met de personeelsadministratie. 

Daarnaast verdient het aanbeveling om het standaardformulier 

voor doorstromers uit te breiden om te borgen dat medewerkers 

passende rechten krijgen bij hun nieuwe functie.
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<Algemene toelichting opnemen over hoe de 
gemeente/provincie zich ontwikkelt in het lines
of defence model. Hier hoef je geen toelichting op 
te nemen 

Toelichting bevindingen Huuropbrengsten

Bevinding:  2019-8

Line of 

defence



Bevindingen voorgaande jaren

Tijdens voorgaande controles hebben wij de volgende bevindingen 

gerapporteerd:

- Ontbreken van een centrale vastgoedadministratie;

- Onvolledige centrale huuradministratie; en 

- Geen zichtbare beheersmaatregelen ter waarborging van de 

juistheid van de tarieven inclusief de indexaties. 

Prioriteit

Laag

Managementreactie

Ter voorbereiding op de implementatie van 

de vastgoedmodule in Dafinci is de data 

betreffende de huurcontracten in het 

eerste halfjaar van 2019 gecheckt en waar 

nodig gecorrigeerd en geactualiseerd. 

Intern is er een tussentijdse interne Audit 

Verhuur onroerende zaken uitgevoerd over 

het tijdvak 1 januari 2019 – 31 juli 2019. Uit 

deze controle van het proces Verhuur 

onroerende zaken zijn geen materiele 

fouten en/of onrechtmatigheden naar 

voren gekomen. 

Inmiddels is de implementatie afgerond en 

gaat de facturatie voor de huren per 1 juli 

2019 vanuit DaFinci. Hierdoor is het onder 

andere mogelijk om maandelijks de 

huuropbrengsten te controleren en kan 

waar nodig actie worden ondernomen. Met 

de upgrade naar Dafinci 9.2 worden nog 

verbeteringen doorgevoerd die in de 

huidige versie niet mogelijk zijn.

Risico en aanbeveling

De tekortkomingen leiden tot het risico dat niet alle

huuropbrengsten verantwoord zijn en dat foutieve tarieven in 

rekening worden gebracht. 

In de tweede helft van het boekjaar 2019 heeft u een nieuwe 

vastgoedmodule in Dafinci geïmplementeerd en heeft u het proces 

voor de huuropbrengsten herijkt. Ten tijde van de interim-controle 

was de implementatie in volle gang, waardoor het nieuwe proces 

nog niet door ons is beoordeeld. Op het moment dat de 

implementatie is afgerond, zullen wij de opvolging beoordelen. 

Voor de jaarrekeningcontrole over het jaar 2019 zullen door 

gemeente Groningen aanvullende werkzaamheden verricht 

moeten worden tot aan het moment van implementatie van de 

vastgoedmodule, waarbij wordt vastgesteld dat de huren volledig 

zijn verantwoord en tegen de juiste tarieven zijn opgelegd. Daarbij 

is het belangrijk dat een (zichtbare) interne controle wordt 

uitgevoerd op de juiste en volledige inrichting van de nieuwe 

vastgoedmodule.
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<Algemene toelichting opnemen over hoe de 
gemeente/provincie zich ontwikkelt in het lines
of defence model. Hier hoef je geen toelichting op 
te nemen 

Toelichting bevindingen Omgevingsvergunningen

Bevinding:  2019-9

Line of 

defence



Bevindingen voorgaande jaren

Tijdens voorgaande controles hebben wij de volgende bevindingen 

gerapporteerd:

- Onvoldoende controle op de onafhankelijkheid van de 

bouwaccountmanagers; en

- Onvoldoende zichtbare controles op de tarieven (en op 

functiescheiding in IT systeem kan niet worden gesteund). 

Prioriteit

Laag

Managementreactie

De halfjaarlijkse steekproef zal in overleg 

met afdeling interne auditing op de 

genoemde punten aangescherpt worden.

Risico en aanbeveling

In het boekjaar 2019 heeft u in het primaire proces een 

halfjaarlijkse steekproef geïmplementeerd, waarbij de teamleider 

VTH de juistheid van de tarieven vaststelt. Deze controles worden 

echter niet zichtbaar vastgelegd. Wij adviseren u om:

- De documentatie van de werkzaamheden te verbeteren; 

- Een beschrijving van het selectiebestand, steekproefomvang, 

de selectiemethode en de werkzaamheden op te stellen; en 

- Te bepalen op welke wijze deze steekproef in de 

controleaanpak van uw afdeling Auditing kan worden verwerkt. 
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<Algemene toelichting opnemen over hoe de 
gemeente/provincie zich ontwikkelt in het lines
of defence model. Hier hoef je geen toelichting op 
te nemen 

Toelichting bevindingen Omgevingsvergunningen

Bevinding:  2019-10

Line of 

defence



Bevinding

De toets van de bouwkosten wordt onvoldoende geregistreerd en 

gecontroleerd. 

Prioriteit

Hoog 

Managementreactie

Wij herkennen ons niet in de bevinding. In 

Suite4OD, onder ‘Activiteiten’, in de 

‘LEGES-procedure’ worden nu de door de 

aanvrager opgegeven bouwkosten 

geregistreerd. Daar worden ook de 

vastgestelde bouwkosten door de 

bouwkostenadviseur geregistreerd. En in 

de ‘Notitie Bouwkosten’ (links in het 

scherm) wordt de achterliggende 

berekening, brongebruik(kengetallen 

verwijzing), beoordeling van stukken en 

vaststelling geregistreerd. De stukken 

(aangeleverd via OLO) zijn te vinden onder 

Foto’s. Extra aangeleverde 

stukken/begrotingen/ramingen of 

gunningsbrieven worden per dossier 

gearchiveerd op een afgeschermde 

locatie, waar alleen de teamleider, de 

bouwkostenadviseur + assistent toegang 

tot hebben.

Risico en aanbeveling

Er bestaat een risico ten aanzien van de volledigheid van de 

opbrengsten omgevingsvergunningen op het moment dat de 

bouwkosten te laag worden vastgesteld. Wij adviseren de 

registratie van de bouwkostentoets te verbeteren in het primaire 

proces. Voorts bevelen wij aan dat afdeling Auditing bovenstaande 

bevinding verwerkt in de controleaanpak voor de interne controles 

op de juistheid van de verantwoorde opbrengsten.
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Pyramid thinking titel lines of defence

<Algemene toelichting opnemen over hoe de 
gemeente/provincie zich ontwikkelt in het lines
of defence model. Hier hoef je geen toelichting op 
te nemen 

Toelichting bevindingen Stadsbeheer

Bevinding:  2019-11

Line of 

defence



Bevinding

Binnen de directie Stadsbeheer hebben accountmanagers ruimte 

om passende tarieven en kortingen voor commerciële 

afvalverwerking af te spreken met opdrachtgevers. De 

bandbreedte waarbinnen deze afspraken mogen worden gemaakt 

is vastgelegd (als kader voor de accountmanagers). We hebben 

vastgesteld dat deze in enkele gevallen voor kortingen afwijken 

van de bandbreedte. Daarnaast worden de gemaakte afspraken 

niet volledig geformaliseerd (schriftelijk) in overeenkomsten.

Prioriteit

Hoog 

Managementreactie

In overleg met onze afdeling interne 

auditing zullen wij dit verwerken in de 

controle-aanpak voor de interne controles.

Risico en aanbeveling

Door bovenstaande bevinding bestaat het risico dat afspraken 

worden gemaakt die buiten het gewenste kader vallen. Achteraf 

worden de overeenkomsten geparafeerd. Vanuit interview blijkt dat 

deze parafering geschiedt op basis van vertrouwen, zonder dat 

onderliggende stukken worden geraadpleegd of dat deze 

beschikbaar zijn. Hiermee wordt het genoemde risico onvoldoende 

ondervangen.

Wij adviseren u om:

- Een tarievenlijst formeel vast te laten stellen

- Een bandbreedte in te stellen waarbinnen de accountmanagers 

bevoegd zijn om kortingen te verstrekken en tevens de tarieven 

nog voldoende kostendekkend zijn; 

- Procedures in te richten indien een afwijking van de 

bandbreedte noodzakelijk is; en

- Periodieke vergelijking te maken tussen de verstrekte kortingen 

per accountmanager.

Uw Auditing-afdeling verricht interne controles om de juistheid van 

de opbrengsten vast te stellen. Wij adviseren u te overwegen in 

hoeverre bovenstaande impact op uw controle-aanpak voor de 

interne controles heeft, als gevolg van het ontbreken van 

formalisatie inzake de tarieven.
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<Algemene toelichting opnemen over hoe de 
gemeente/provincie zich ontwikkelt in het lines
of defence model. Hier hoef je geen toelichting op 
te nemen 

Toelichting bevindingen Stadsbeheer

Bevinding:  2019-12

Line of 

defence



Bevinding

Periodiek wordt een controle uitgevoerd op de wijzigingen in de 

contracten van commerciële afvalinzameling in Clear. Deze 

controle wordt uitgevoerd door een medewerker die zelf ook 

wijzigingen doorvoert. 

Prioriteit

Laag 

Managementreactie

Vanuit Clear kan alleen een 

verkoopfactuur worden gestuurd op het 

moment dat een rit is gecomplementeerd. 

Het risico bestaat dat een afgeronde rit op 

niet- gecomplementeerd blijft staan en 

daardoor niet wordt gefactureerd. 

U heeft een structurele controle ingericht 

om te waarborgen dat alle ritten tijdig en 

volledig worden gefactureerd. Voor de 

jaarrekeningcontrole over 2019 is nog een 

handmatige actie vereist die vaststelt dat 

alle te factureren ritten zijn verwerkt.

Risico en aanbeveling

Door bovenstaande bevinding bestaat het risico op zelftoetsing. 

De medewerker die de controles uitvoert, controleert als gevolg 

hiervan ook de eigen wijzigingen.

Wij adviseren u zichtbare functiescheiding te implementeren door 

de controle op de wijzigingen door een functionaris te laten 

verrichten die geen mutatierechten heeft in Clear.

Bevinding:  2019-13

Line of 

defence



Bevinding

Er bestaat onvoldoende zichtbare controle ten aanzien van de nog 

te factureren ritten commerciële afvalinzameling in Clear. 

Prioriteit

Midden 

Managementreactie

Dit probleem is opgelost door de controle 

op de uitgevoerde werkzaamheden bij de 

planning neer te leggen. De

planners controleren dagelijks of de 

chauffeurs alle werkzaamheden hebben 

uitgevoerd en of alle

begeleidingsbrieven en weegbonnen 

worden ingeleverd. Planningen die niet zijn 

uitgevoerd, worden doorgeploegd

naar de volgende werkdag. De bonnen die 

bij de back Office worden ingeleverd om te 

worden gecomplementeerd,

zijn dus ook de werkzaamheden die 

daadwerkelijk zijn uitgevoerd en 

gefactureerd kunnen worden.

Risico en aanbeveling

Vanuit Clear kan alleen een verkoopfactuur worden gestuurd op 

het moment dat een rit is gecomplementeerd. Het risico bestaat 

dat een afgeronde rit op niet- gecomplementeerd blijft staan en 

daardoor niet wordt gefactureerd. 

U heeft een structurele controle ingericht om te waarborgen dat 

alle ritten tijdig en volledig worden gefactureerd. Voor de 

jaarrekeningcontrole over 2019 is nog een handmatige actie 

vereist die vaststelt dat alle te factureren ritten zijn verwerkt.



Evaluatie van uw interne 

beheersing

Ontwikkelingen

Vooruitblik naar de 

jaarrekeningcontrole

Bijlagen

Belangrijkste 

boodschappen

Proces Line of defence

1 2 3 Tov

2017

Grondexploitatie    

Inkomende subsidies    

Parkeren    

Proces Line of defence

1 2 3 Tov

2017

Inkopen en betalingen    

Aanbestedingen    

Salarissen    

Inkomende subsidies    

IT    

Proces Line of defence

1 2 3 Tov

2017

Jeugd    

Wmo    

Participatie    

Verstrekte subsidies    

F
Y

S
IE

K
S

O
C

IA
A

L
B

E
D

R
IJ

F
S

V
O

E
R

IN
G

Pyramid thinking titel lines of defence

<Algemene toelichting opnemen over hoe de 
gemeente/provincie zich ontwikkelt in het lines
of defence model. Hier hoef je geen toelichting op 
te nemen 

Toelichting bevindingen Inkomende subsidies 

Bevinding:  2019-14

Line of 

defence



Bevinding

Binnen uw gemeente bestaat geen centraal inzicht op de volledige 

verantwoording van ontvangen subsidies. 

Prioriteit

Laag

Managementreactie

Zoals de accountant zelf al aangeeft heeft 

de organisatie maatregelen getroffen om 

de volledigheid te kunnen waarborgen

Risico en aanbeveling

Het risico bestaat dat balansposten die voortkomen uit deze 

subsidies (nog te ontvangen of nog te betalen bedragen) niet juist 

en volledig worden verantwoord. 

Voorgaande jaren hebben wij bovenstaande bevindingen ook met 

u gedeeld. Om het risico te mitigeren, heeft u de afgelopen 

periode verschillende maatregelen geïmplementeerd, namelijk:

- Implementeren termijnagenda bij de directie Stadsontwikkeling;

- (Periodiek) analyseren van de vooruitontvangen subsidies/ nog 

te ontvangen subsidies; 

- Aansluiten van een totaaloverzicht van het ministerie van BZK 

met de verantwoorde subsidies in Dafinci; en 

- Uitvoeren van een voortgezette controle ter waarborging van 

het volledig en in de juiste periode verantwoorden van de 

subsidies. 

Hiermee heeft u het volledig en in de juiste periode verantwoorden 

van de inkomende subsidies gewaarborgd. Per jaareinde zullen wij 

kennis nemen van bovenstaande maatregelen. 
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Pyramid thinking titel lines of defence

<Algemene toelichting opnemen over hoe de 
gemeente/provincie zich ontwikkelt in het lines
of defence model. Hier hoef je geen toelichting op 
te nemen 

Toelichting bevindingen Jeugd en WMO

Bevinding:  2019-15

Line of 

defence



Bevindingen

Stichting WIJ voert controles uit de op de totstandkoming van het indicatie 

advies (onderdeel in proces toekenning zorg). Gemeente Groningen voert 

geen zelfstandige zichtbare controle uit of de adviezen vanuit Stichting WIJ 

adequaat zijn.

Prioriteit

Hoog

Managementreactie

Als het gaat om de controle op 

indicatiestelling door de WIJ: wij 

controleren het werk van de WIJ

niet inhoudelijk. Zij hebben van 

ons de opdracht voor ons de 

indicatiestelling te doen en 

daarover met

maatwerkadviezen te komen. De 

WIJ heeft daar protocollen en 

instructies voor. Op basis van 

steekproeven voeren

ze op hun eigen kwaliteit 

steekproeven uit.

Risico en aanbeveling

Het risico bestaat dat de indicatiestelling van stichting WIJ leidt tot een 

foutieve of onterechte toekenning van zorg. Het is van belang om toezicht 

te houden op de uitgevoerde werkzaamheden door Stichting WIJ. 

Ons advies is dat gemeente Groningen vaststelt dat Stichting WIJ op een 

adequate wijze indicaties stelt. Dit kan bijvoorbeeld middels een ISAE 3402 

verklaring of door zelfstandig controles te verrichten. Er worden op dit 

moment gegevensgerichte dossiercontroles uitgevoerd, deze liggen achter 

op planning. 

Bevinding:  2019-16

Line of 

defence



Bevinding

Door de back office van gemeente Groningen worden de door stichting WIJ 

behandelde zorgaanvragen handmatig verwerkt in Suite4 (bestelling uit het 

wIZ portaal). Op deze invoer vindt geen zichtbare controle plaats.

Prioriteit

Laag

Managementreactie

De backofficemedewerkers

controleren elkaar niet bij het 

opvoeren van gegevens in de 

systemen. Wel voeren we 

maandelijks steekproeven

uit om de kwaliteit en consistentie 

van het werk van de backoffice te 

controleren. Daarnaast worden 

wekelijks overzichten gemaakt 

met daarin gemaakte fouten in het 

systeem. Die fouten worden dan 

direct hersteld.

Risico en aanbeveling

Door het ontbreken van een zichtbare controle op de ingevoerde aanvragen 

bestaat de kans op invoerfouten of dat geen aanvraag ten grondslag ligt 

aan het betreffende zorgdossier. 

Wij bevelen aan om een zichtbare controle in te voeren op de verwerking in 

de zorgadministratie. Voor de jaarrekeningcontrole van 2019 is het van 

belang dat wordt vastgesteld dat voor alle ingevoerde aanvragen een 

bestelling (indicatiestelling advies) vanuit Stichting WIJ bestaat die aansluit 

op de ingevoerde toekenning.
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Pyramid thinking titel lines of defence

<Algemene toelichting opnemen over hoe de 
gemeente/provincie zich ontwikkelt in het lines
of defence model. Hier hoef je geen toelichting op 
te nemen 

Toelichting bevindingen Verstrekte subsidies 

Bevinding:  2019-17

Line of 

defence



Bevinding

Bij toekenningen van subsidies wordt niet gedocumenteerd op 

basis waarvan de aanvraag terecht tot een toekenning leidt. 

Prioriteit

Laag

Managementreactie

Bij de toekenning van de subsidies wordt 

getoetst of de activiteit strookt met de 

activiteiten en doelen zoals die 

omschreven staan in de nadere regels.

Nog niet aan alle budgetten zijn nadere 

regels verbonden. Met de harmonisatie 

van het beleid in 20920 sturen we er op 

dat meer budgetten gekoppeld worden aan 

nadere regels. De bulk van de subsidies 

gaat via een PvE de deur uit en daar 

worden de aanvragen ook aan getoetst.

Risico en aanbeveling

Het risico is dat de gemeente Groningen mogelijk subsidies 

verstrekt, terwijl de subsidieverordening niet (volledig) wordt 

nageleefd. 

Wij bevelen aan zichtbare beheersmaatregelen te implementeren 

ten aanzien van de naleving van de subsidieverordening en dit te 

borgen in het primaire proces.
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Bevindingen processen

Update frauderisico’s

Bevindingen processen

In onze startnotitie hebben wij onze gezamenlijke initiële 

frauderisicoanalyse opgenomen. Als onderdeel van onze 

tussentijdse controle hebben wij vastgesteld of 

beheersmaatregelen zijn getroffen om deze frauderisico’s te 

ondervangen. 

Daarnaast hebben wij de opzet van de interne beheersing 

van uw belangrijkste financiële processen beoordeeld. Hieruit 

blijken geen aanvullende frauderisico’s ten opzichte van onze 

controleplan. In onderstaande tabel hebben wij de uitkomsten 

voor u samengevat. 

Update ten aanzien van de frauderisicoanalyse naar aanleiding van onze 
tussentijdse controle

Geconstateerd inherent frauderisico voor 

Binnenlands Bestuurs organen

In opzet aanwezige beheersmaatregel om risico te 

ondervangen bij gemeente Groningen

Restrisico

1 Het doorbreken van interne 

beheersmaatregelen door het management

Manuele boekingen worden opgesteld door het primaire 

proces. Op deze boekingen vindt geen (zichtbare) 

inhoudelijke toetsing plaats. Wij geven u in overweging 

om een inhoudelijke toetsing door de 1e of 2e lijn op te 

nemen in het proces. Door het SSC worden controles 

uitgevoerd of de boeking verwerkt is en of het 

onderliggende document aansluit op de aangeleverde 

boeking.

Hoog

2 Verschuivingsgevaar van verlieslatende 

projecten naar winstgevende projecten

Budgethouders zijn verantwoordelijk voor budgetbeheer. 

Daarnaast worden kosten op projecten geboekt en 

worden deze geautoriseerd conform de geldende 

mandaatregeling. Ook is hier vanuit auditing aandacht 

voor bij de detailcontrole van memoriaalboekingen.

Middel

3 Verkopen van gronden, grondposities en/of 

panden vinden niet onafhankelijk plaats

Vaststelling nota grondprijzenbeleid, controle 

exploitatiebeheer en uitgevoerde interne controles van het 

grondbedrijf en auditing.

Middel

4 Aanbestedingsregels worden niet 

nageleefd, om gunning aan bevriende partij 

mogelijk te maken

Gemeente Groningen maakt gebruik van een 

inkoopchecklist zodat de inkoopfunctie kan adviseren en

bijsturen. Het doel van deze checklist is consistentie in 

aanbestedingen en borging van de kwaliteit van de 

aanbestedingsprocedures. Door Auditing worden interne 

controles achteraf uitgevoerd op een adequate gunning. 

Ook is er een spend-analyse op de aanbestedingen. 

Middel
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In het kader van de jaarrekeningcontrole voeren wij geen diepgaande beoordeling uit 

om vast stellen of gemeente Groningen adequate maatregelen heeft getroffen om te 

voldoen aan wet- en regelgeving rondom de beveiliging van persoonsgegevens. 

Onze werkzaamheden beperken zich tot inzicht krijgen in de maatregelen die de 

gemeente in dit kader in opzet heeft getroffen dan wel voornemens is te treffen en 

hoe cybersecurity in opzet is ingebed in de organisatie. We hebben hiervoor 

gesproken met uw Chief Information Security Officer (CISO) en Functionaris 

Gegevensbescherming .

De afgelopen jaren heeft gemeente Groningen aandacht besteed aan het verbeteren 

en implementeren van beheersmaatregelen op gebied van (cyber) security en 

privacy. Op basis van interview met de CISO hebben we vastgesteld dat de security 

organisatie is ingericht met acht Security Officers (elk verantwoordelijk voor een 

domein). Een zorgpunt van de CISO is het niet op orde zijn van de Configuratie 

Management Database (CMDB). In deze database worden de componenten, zowel 

hardware als software, geregistreerd. Deze registratie moet worden aangevuld en 

geactualiseerd om de grip op de componenten te kunnen borgen.

Uit het gesprek met de Functionaris Gegevensbescherming blijkt dat de aandacht op 

gebied van privacy het afgelopen jaar vooral is gegaan naar het bewaken van de 

ingerichte beheersmaatregelen. Voorbeelden hiervan zijn het monitoren van de 

structurele uitvoering van Privacy Impact Analyses, het bijwerken van het 

verwerkingsregister en de mate waarin verwerkersovereenkomsten zijn afgesloten. 

We hebben begrepen dat deze punten nog verdere aandacht en ontwikkeling 

behoeven. Wij adviseren u hier voldoende aandacht aan te besteden. Daarnaast is 

middels onder meer e-learnings en phishing mails aandacht geweest voor 

bewustwording op gebied van privacy (en security). 

Toenemende aandacht voor privacy en security
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Een data gedreven controle die past bij de doorontwikkeling van gemeente 
Groningen

In de controle zetten wij diverse data-analyses in. Deze data-

analyses hebben tot doel met een grotere effectiviteit de controle 

uit te voeren. Als gevolg van de doorontwikkeling van gemeente 

Groningen en de structurele borging van beheersmaatregelen in 

de processen kunnen meer verfijnde controletechnieken worden 

toegepast, waaronder data- analyses. De uitkomsten van onze 

analyses worden in het voorjaar van 2020 besproken met de 

ambtelijke organisatie en aan u gerapporteerd in ons 

accountantsverslag.

Data-analyse tool Bijdrage aan 

Halo for Journals Een data-analyse tool die door middel van algoritmen en datavisualisatie ongewone en 

inconsistente transacties identificeert. Deze tool zetten we in als onderdeel van de 

werkzaamheden om fraude te detecteren, bijvoorbeeld om te detecteren of bepaalde 

gebruikers ongebruikelijke transacties hebben verwerkt. Hiermee krijgt u inzicht in mogelijk 

ongebruikelijke transacties.

HRInsights4Audit Deze tool richt zich op de controle van de salariskosten. Door het geautomatiseerd uitvoeren 

van een aantal controlestappen (zoals een integrale bruto netto controle en het vaststellen van 

de juistheid van de sociale premies) kan snel geconcludeerd worden of de salarisadministratie 

(van zowel uw ambtenaren als uw sociale werkvoorzieningsbedrijf) op orde is. 

VATInsights4Audit Door de inzet van dit product stellen we op een snelle en effectieve manier vast welke 

mogelijke risico’s er in uw btw-positie bestaan. Niet alleen voor de controle, maar ook voor u is 

het relevant om te weten of de afdracht van de btw op orde is. Hiermee worden de 

controlewerkzaamheden ingezet op de echte uitzonderingen. Ook dit zorgt voor meer gerichte 

uitvoering van onze controlewerkzaamheden.
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Ligt u op schema?

In onze eerder rapportages hebben wij u geïnformeerd over 

de voorgenomen invoering van de rechtmatigheids-

verantwoording per 2021. Naar verwachting wordt deze 

onderdeel van de jaarrekening. De commissie BBV werkt op 

dit moment aan een format voor de tekst daarvan en meer 

richtlijnen ten behoeve van de kadernota rechtmatigheid 

2020. Belangrijk is dat u voorbereidingen treft voor de 

onderbouwing van die verantwoording. Wij hebben 

geadviseerd voor 2019 de volgende stappen te ondernemen:

Stap 1: Bepalen ambitie rechtmatigheidsverantwoording

Stap 2: Opstellen plan van aanpak invoering 

rechtmatigheidsverantwoording

Stap 3: Inrichting van de sturing en governance rondom de 

invoering van de rechtmatigheidsverantwoording.

Actuele status binnen Groningen

Uw afdeling Auditing werkt op dit moment een plan van 

aanpak uit met een duidelijke planning en duidelijke mijlpalen 

voor de implementatie. Dit sluit aan met het landelijk beeld, 

de afdeling Auditing heeft het beste zicht op de inrichting en 

kwaliteit van de huidige rechtmatigheidscontroles. Doel is om 

in 2020 reeds proef te draaien met de uit te voeren interne 

controles.

Wat ons verder opvalt is dat gemeente Groningen geen 

informatie over de aankomende 

rechtmatigheidsverantwoording heeft opgenomen in de 

begroting 2020. De term komt niet terug in de begroting.

We bevelen de gemeente aan om ook op korte termijn de 

primaire proceseigenaren en het ambtelijk bestuur te 

betrekken in het vaststellen van de ambitie van Groningen. 

Maak voorbereidingen rechtmatigheidsverantwoording een prioriteit
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Visie op control geeft richting aan toekomst Auditing

De vastgestelde visie op control vormt de basis voor de 

doorontwikkeling van de interne beheersing van gemeente 

Groningen. Conform de visie op control zal team Auditing zich 

gaan richten op 3e lijns controles binnen de afdeling, met als 

doel de werking van de beheersing in de primaire processen 

vast te stellen.

Als invulling van de visie op control en de vooraf 

geïdentificeerde capaciteit van de afdeling, zijn keuzes 

gemaakt met welke reikwijdte de 3e lijnscontroles door 

Auditing worden uitgevoerd. De gemeente brede risico 

analyse laat gefundeerd zien hoe deze keuzes tot stand zijn 

gekomen. Door helderheid te creëren over de reikwijdte van 

de controles en verantwoordelijkheden af te bakenen, kan 

team Auditing de ontwikkeling maken naar zelfstandig 

controleren van onderwerpen met een significant risico. 

Medewerkers op nieuwe posities geeft een frisse blik

Binnen het team Auditing zijn op meerdere posities nieuwe 

medewerkers gestart en heeft doorstroming plaatsgevonden 

in 2019. Wij onderschrijven het belang dat u bewust heeft 

gekozen voor medewerkers met controlekennis en – ervaring. 

Vanuit interviews blijkt dat deze personele ontwikkelingen 

hebben geleid tot een frisse blik op de controles die worden 

uitgevoerd. 

Gemeente Groningen begeleid de nieuwe medewerkers 

intensief in de voorgenomen werkwijze vanuit de visie op 

control, zodat een eenduidige werkwijze binnen uw team 

Auditing ontstaat.

Investering in medewerkers auditing gaan benutten

In 2019 is team auditing gestart met de PwC Journey. Tijdens 

de PwC Journey zijn medewerkers van team Auditing 

voorzien van meerdere persoonlijke trainingen in 

vaardigheden als controlemethodologie, interviewtechnieken, 

projectmanagement en rapportering.

Deze persoonlijke trainingen hebben handvatten gegeven 

voor doorontwikkeling. Het is van belang dat de opgedane 

kennis en vaardigheden toegepast gaan worden in de praktijk. 

Wij adviseren u om tussentijds te evalueren of de praktische 

invulling in lijn is met uw verwachtingen.

Afspraken uit de startnotitie worden nagekomen

Voorafgaand aan het controlejaar zijn de verwachtingen en 

afspraken tussen gemeente Groningen en PwC vastgelegd in 

onze gezamenlijke startnotitie. Belangrijk onderdeel is de 

verdeling van de werkzaamheden tussen team Auditing en 

PwC, alsmede de diepgang hiervan. Per heden worden de 

afspraken uit de startnotitie nagekomen door beide partijen. 

Als gevolg van de personele wisselingen en doorstroom, 

adviseren wij u om nauwlettend de voortgang van de 

werkzaamheden te monitoren middels de door u ingerichte 

planningsoverzichten en waar nodig tijdig te schakelen indien 

afwijkingen van de gemaakte afspraken worden gesignaleerd.

Contouren van toekomstbestendig team Auditing worden helder
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Nieuwe notitie grondexploitaties gepubliceerd 

Ingangsdatum 2019

Afgelopen zomer is de nieuwe notitie grondexploitaties door de commissie 

BBV gepubliceerd. Deze nieuwe notitie vervangt alle voorgaande notities en 

vragen en antwoorden. De notitie treedt in werking vanaf begrotingsjaar 2019.

Nieuw hoofdstuk gericht op raadsleden

In de nieuwe notitie is hoofdstuk 2 gewijd aan het belang van grondbeleid voor 

raadsleden. Dit hoofdstuk is vooral bedoeld als toelichting van welke rol en 

mogelijkheden voor sturing de raad in het grondexploitatieproces heeft. Wij 

adviseren college- en raadsleden kennis te nemen van dit hoofdstuk.

In de notitie zijn 12 wijzigingen/verduidelijkingen opgenomen

Volgens de commissie kent de nieuwe notitie geen verzwaringen, maar zijn 

alleen nadere verduidelijkingen of kleine wijzigingen opgenomen. De 

belangrijkste hebben wij hier voor u samengevat:

• Er is een nieuwe categorie ‘warme gronden’ onder de materiële vaste 

activa opgenomen. Dit zijn gronden die zijn aangekocht met het voornemen 

deze te ontwikkelen. Hiervoor mag onder voorwaarden de marktwaarde 

bepaald worden op basis van de toekomstige bestemming (i.p.v. de huidige 

bestemming). Het is voor Groningen van belang om te beoordelen welke 

gronden hieronder vallen (bijv. Suikerunie terrein) en wat de gevolgen 

hiervan zijn voor de waardering van de gronden.

• Majeure rechten en verplichtingen uit grondexploitaties dienen toegelicht te 

worden onder de ‘niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen’

• Nieuwe presentatie- en toelichtingsvereisten faciliterend grondbeleid

• Advies om bepaalde uitgangspunten vast te leggen in bijv. de financiële 

verordening, te weten: 

• Keuze voor voorziening tegen contante waarde voor verlieslatende 

grondexploitaties. 

• Een uitwerking van de wijze waarop met conjuncturele risico’s en de 

omvang van het weerstandsvermogen wordt omgegaan

TIP:

De commissie Bedrijfsvoering en 

Auditing Decentrale Overheden 

(BADO) van het ministerie van BZK 

heeft begin september een notitie 

grondexploitaties uitgebracht die de 

nadruk meer legt op de beheersing 

van grondexploitaties en het gehele 

proces van woningbehoefte tot het 

sluiten van een grondexploitatie 

beschrijft. PwC is één van de 

auteurs van de notitie. U vindt de 

notitie hier.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2019/09/03/notitie-grondexploitaties
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Diverse ontwikkelingen in de WNT 2019 

Nieuwe WNT norm 2019

Het algemeen voltijds en voljaars bezoldigingsmaximum voor 2019 is met 

ingang van 1 januari 2019 verhoogd naar €194.000 (2018: €189.000).

Hogere WNT normen voor uw externe functionarissen

Voor 2019 gelden voor externe topfunctionarissen hogere maxima dan voor 

2018. De maxima per maand waarin is gewerkt zijn:

• voor de eerste zes maanden: €25.900 (2018: €25.300);

• voor de tweede zes maanden: €19.600 (2018: €19.100);

• met een maximum van €187 (2018: €182) per uur. Er wordt een gemiddelde 

uur norm tussen €182 en €187 berekend indien de periode betrekking heeft 

op zowel 2018 als 2019.

De gemeentesecretaris van gemeente Groningen betreft een externe 

topfunctionarissen. Wij adviseren u op korte termijn na te gaan of de huidige 

afspraken met de topfunctionarissen binnen deze normen passen. De 

afspraken voor 2019 passen naar ons oordeel binnen de gestelde WNT-

normen.

De regels voor een niet-topfunctie na een topfunctie zijn conform 2018

Het is niet langer noodzakelijk om niet-topfuncties van voormalig 

topfunctionarissen toe te lichten tenzij aan de onderstaande voorwaarden is 

voldaan:

• de topfunctionaris is gestart op of na 1 januari 2018; en

• de functie is minimaal 12 maanden vervuld; en

• heeft een aansluitende niet-topfunctie bij de organisatie.

In dat geval dient de functionaris nog 4 jaar als topfunctionaris te worden 

toegelicht in de WNT-verantwoording. In andere gevallen gelden de algemene 

regels voor niet-topfunctionarissen (publicatie op functie indien bezoldiging 

hoger is dan algemeen bezoldigingsmaximum).

De WNT norm in 2020 vastgesteld op €201.000

De normbedragen 2020 zijn per oktober bekend gemaakt. De algemene WNT 

norm voor topfunctionarissen is hierbij vastgesteld op €201.000. Meer 

informatie kunt u vinden www.topinkomens.nl.

TIP:

BZK verwacht de 2019-versie van 

de rekentool voor de WNT-norm 

voor het einde van 2019 te hebben 

bijgewerkt. Houd dus 

www.topinkomens.nl in de gaten.

http://www.topinkomens.nl/
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Belangrijke projecten

Groninger Forum in afrondende fase

De opening van het Forum is eind november 2019 verwacht. 

De projectsturing is overwegend goed verlopen, waarbij 

adequate beheersmaatregelen zijn ingericht. Zo is frequent 

een integrale risicoanalyse uitgevoerd, is in de keten 

samengewerkt en zijn marktonderzoeken uitgevoerd. Er zal 

vermoedelijk geen aanspraak op het resterende risicobudget 

gemaakt worden. Medio eind 2020 zullen bij de volledige 

ingebruikname en na de herinrichting de laatste kosten 

worden gemaakt. Tijdens onze jaarrekeningcontrole stellen 

we vast of de investeringen in het Forum op een juiste wijze 

zijn verwerkt in uw administratie.

Groningen Spoorzone

In de Groningen Spoorzone maakt u onderdeel uit van een 

infrastructureel project dat wordt geleid door ProRail en 

provincie Groningen. Laatstgenoemde partij is opdrachtgever 

en risicodrager en daarmee eindverantwoordelijke voor de 

realisatie van dit project. Uw gemeente heeft een lumpsum 

bijdrage gestort voor enkele deelprojecten, waaronder de 

fietstunnel – en stalling. De beheersing is gestructureerd 

ingericht en staat onder leiding van de stuurgroep. De 

financiële voortgang van het gehele project wordt gevat in 

een maandrapportage. Hiermee wordt u tijdig geïnformeerd 

over wijzigingen en eventuele risico’s in dit project. De 

voornaamste risico’s houden samen met de planning van dit 

project.

Het project rondom de gebiedsontwikkeling gaat eveneens 

van start. Hier wordt een voorbereidingskrediet voor 

opgesteld. Naar verwachting start u niet eerder dan in 2021 

met uw grondexploitatie in de Groningen Spoorzone 

(zuidkant). Wij bevelen u aan om tijdig de gemeenteraad in dit 

proces te betrekken, zodat de formele besluitvorming op tijd 

plaats vindt.

Ontwikkeling Suikerunieterrein

Vanuit interviews hebben wij begrepen dat het Suikerunie 

terrein op niet al te lange termijn in ontwikkeling wordt 

genomen. Gemeente Groningen onderzoekt hierbij op welke 

wijze de ontwikkeling van het terrein slagvaardig en met focus 

wordt opgemaakt. Hier worden op dit moment verschillende 

scenario’s voor uitgewerkt. Het is belangrijk om de voordelen 

en nadelen goed inzichtelijk te maken ter besluitvorming. Bij 

het op afstand plaatsen van de uitvoering vraagt dit om goede 

zakelijke afspraken met de verbonden partij (o.a. ten aanzien 

van verantwoordelijkheden/risico/wijze van financiering). Dit 

dient te worden verwerkt in goede 

samenwerkingsovereenkomsten.

Tevens worden op dit moment de taxaties van de voormalig 

niet in exploitatie genomen gronden afgerond (NIEGG). Wij 

zullen in ons accountantsverslag rapporteren over onze 

bevindingen ten aanzien van de waardering van deze grond.

Onze observaties ten aanzien van uw belangrijkste projecten 
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Het controleproces en voorbereidingen voor de jaareindecontrole

Om aan uw behoeften te voldoen en om het proces van de jaareindecontrole verder te verbeteren, vinden wij het belangrijk om 

het proces regelmatig te evalueren en onze observaties te delen.

Onderwerp Observatie

Afhankelijkheid en 

sturing op derde 

partijen

Gemeente Groningen besteedt in toenemende mate werkzaamheden uit aan externe 

(service)organisaties. Dit vergt duidelijke afstemming over en weer van de 

verantwoordelijkheden. Voor 2019 vragen wij in het bijzonder uw aandacht voor de 

volgende uitbestede onderdelen:

• IT outsourcing en verantwoording over interne beheersing bij Fujitsu; en

• Belastingopbrengsten via het Noordelijk Belasting Kantoor.

Voor de verantwoording in uw administratie en de adequate werking van uitbestede 

beheersmaatregelen, bent u afhankelijk van de informatievoorziening vanuit de betreffende 

(service)organisaties. Wij vragen u tijdig contact te (laten) leggen met de accountants van 

deze partijen zodat er goede afspraken worden gemaakt over de tijdigheid en 

toereikendheid van de informatie. 

Openingsbalans van 

de nieuwe gemeente 

Groningen

Ten aanzien van de controle van de herindeling hebben wij de openingsbalans 

gecontroleerd. De reclassificatie- en harmonisatieverschillen zijn hierbij in kaart gebracht 

en beoordeeld. Ook hebben wij een dossierreview bij de voorgaande accountant van de 

gemeente Haren uitgevoerd. Hier zijn geen verdere acties uit naar voren gekomen. De 

datamigraties lopen nog. De gemeente Groningen zal dit eerst verder oppakken. Het 

proces duurt hiermee langer, maar wordt wel in de juiste volgorde gevolgd. Het 

samenvoegen van de processen zal extra inspanning vergen. De belastingen dienen nog te 

worden geharmoniseerd (met uitzondering van de OZB en logiesbelasting). De belastingen 

die nog moeten worden geharmoniseerd heeft voornamelijk betrekking op 2019. Vanaf 

2020 worden wel meerdere belastingen geharmoniseerd. 

Bepaling van 

overheadkosten 

onder het HR21 

model vragen uw 

aandacht

Gemeente Groningen bepaalt per ambtenaar of directe werkzaamheden worden verricht of 

dat sprake is van een overhead taak. Deze indeling wordt door uw 2e lijn gecontroleerd aan 

de hand van de functieomschrijving. Met de invoering van de HR21 systematiek wordt het 

aantal functies teruggebracht tot enkele tientallen binnen uw gemeente. Hierdoor is het met 

ingang van komend jaar niet meer mogelijk om op basis van de functieomschrijving deze 

controle uit te voeren. Wij adviseren u om tijdig een alternatieve invulling hiervoor in te 

richten.
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Stand van zaken inzake bevindingen voorgaande jaren

In onderstaand overzicht hebben wij opgenomen welke aanbevelingen uit voorgaande jaren zijn opgevolgd. De 

nog openstaande bevindingen zijn opgenomen in het hoofdstuk evaluatie van uw interne beheersing. 

Proces Aanbeveling Status

Materiële vaste 

activa

Het implementeren van beheersingsmaatregelen ter 

waarborging van het tijdig starten met afschrijven.

Opgevolgd in het proces.

Materiële vaste 

activa

Het uitvoeren van periodieke (zichtbare) activa-

inventarisaties.

Opgevolgd in het proces.

Opgevolgd
6

Onderhanden
3

Geen actie 
ondernomen

4

Hiernaast is een totaaloverzicht opgenomen van 

de status van aanbevelingen uit voorgaande 

jaren. De nog openstaande en onderhanden 

aanbevelingen zijn opgenomen in het hoofdstuk 

Evaluatie van uw interne beheersing. De 

opgevolgde aanbevelingen vindt u in de tabel 

hieronder. 
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Proces Aanbeveling Status

Gemeentelijke 

kredietbank 

Formuleer een eenduidig standpunt over de 

verwerking van de middelen van de GKB in de 

balans van gemeente Groningen. Wij adviseren om 

dit standpunt vast te leggen in een position paper.

Implementatie onderhanden.

Strategische gronden Onvoldoende beheersing ten aanzien van de 

waardering van de strategische gronden. 

Opgevolgd in het proces.

Debiteurenvoorziening Methodiek en onderbouwing van de voorziening 

voor debiteuren sociale zaken is complex.

Opgevolgd in het proces.

Niet uit de balans 

blijkende verplichtingen

Inzake de toelichting op meerjarige verplichtingen 

bevelen we u aan om hierover een specifiek besluit 

te nemen (omvang contractwaarde of nog te 

besteden, drempelbedrag, soort verplichtingen

etc.)

Opgevolgd in het proces.

Inkomende subsidies Geen centraal subsidieregister Opgevolgd in het proces.

Omgevingsvergunningen - Onvoldoende controle op de onafhankelijkheid 

van de bouwaccountmanagers; en

- Onvoldoende zichtbare controles op de 

tarieven. 

Implementatie onderhanden.

Omgevingsvergunningen Onvoldoende registratie van en controle op de 

bouwkostentoets

Geen actie ondernomen.

Huuropbrengsten - Ontbreken van een centrale 

vastgoedadministratie;

- Onvolledige centrale huuradministratie; en 

- Geen zichtbare beheersmaatregelen ter 

waarborging van de juistheid van de tarieven 

inclusief de indexaties. 

Implementatie onderhanden.
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Proces Aanbeveling Status

Jeugd / WMO - Geen zichtbare functiescheiding en/of controles in

de eerste lijn ten aanzien van de toekenningen en

de registraties in Suite;

- In de eerste lijn zijn onvoldoende

beheersmaatregelen ter waarborging van de

prestatielevering van de geleverde zorg. Dit geldt

voor de bestedingen voor ZIN als voor de PGB-

bestedingen.

Geen actie ondernomen.

Sociale uitkeringen (incl. 

participatiewet) 

- Onvoldoende zichtbare beheersmaatregelen ten 

aanzien van doorlopende uitkeringen

Geen actie ondernomen.

Verstrekte subsidies Onvoldoende zichtbare controle op naleving van 

voorwaarden uit uw subsidieverordening. 

Geen actie ondernomen. In het 

primaire proces wordt het 

naleven van de subsidie-

voorwaarden niet geborgd. 

Echter, de derde lijn verricht 

interne controles. 
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Onze communicatie over de belangrijkste voorwaarden en aandachtspunten van 
de controle

Als PwC vinden wij het van belang om u te laten zien op welke wijze wij de belangrijkste voorwaarden en aandachtspunten van 

de controle aan u rapporteren. Deze hebben we opgenomen in onderstaande tabel.

Vereiste communicatie grond van controlestandaarden Startnotitie Rapportage 

interim-

bevindingen

Accountants-

verslag

Mededeling over de verantwoordelijkheden van de accountant. 

Bevestiging van de onafhankelijkheid van PwC  

Eventuele significante tekortkomingen in de interne controle.  

Eventuele ontdekte of vermoede fraude  

Niet-naleven van wet- en regelgeving 

Schriftelijke bevestigingen gevraagd van het management. 

Alle zaken die van invloed zijn op de vorm en inhoud van de controleverklaring. 

Standpunt van de accountant over belangrijke kwalitatieve aspecten van de 

verslaggeving door het college


Rapporteren over significante moeilijkheden, aangelegenheden en overige zaken die 

van belang zijn voor het toezicht op de financiële verslaggevingsproces


Niet gecorrigeerde afwijkingen 

Significante aangelegenheden die naar voren komen tijdens de controle in verband 

met verbonden partijen van de entiteit.


Beschrijving van de reikwijdte en timing van de controle, waaronder significante 

risico’s. 
 


