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MEMO AAN DE GEMEENTERAAD 

 
Geachte dames en heren, 
 
In december 2012 heeft de accountant van de gemeente, Deloitte, haar jaarlijkse 
interim-controle afgerond. Bij deze controle zijn de 11 hoofdprocessen van de 
gemeente Albrandswaard beoordeeld. Naar aanleiding van de controle heeft de 
accountant een rapportage uitgebracht waarin de kwaliteit van de processen is 
beoordeeld en waarin aanbevelingen zijn gedaan.  
 
In dit memo gaat het college op hoofdlijnen in op de inhoud van de rapportage van de 
accountant. Het college vindt het belangrijk dat gevolg zal worden gegeven aan de 
adviezen van de accountant.  
 
Algemene controleaanpak (het proces). 
Bij haar controle heeft Deloitte 11 hoofdprocessen beoordeeld. Deze processen sluiten 
nauw aan bij de feitelijke werkprocessen zoals die in de gemeentelijke organisatie 
voorkomen. Daarnaast wordt door middel van deze processen vrijwel de gehele 
financiële massa van de gemeente afgedekt. Binnen deze controleaanpak hanteert 
Deloitte een zgn. ‘roulatieschema’ waarbinnen de processen maximaal om de 3 jaar 
met meer dan normale aandacht worden beoordeeld. Jaarlijks bepaalt de 
Auditcommissie daarnaast of er aanleiding is door bijvoorbeeld wijzigingen in de 
organisatie of gebleken/ingeschatte risicowijzigingen om een proces alsnog met 
uitgebreide aandacht te laten onderzoeken en beoordelen.  
 
De processen die uitgebreide aandacht hebben gekregen zijn:  
 

 Grondexploitaties; 
 Inkoop en aanbesteding. 

 
Aanvullend zijn de volgende speerpunten meegenomen: 

 
 Investeringsplanning; 
 Beleid bestemmingsreserves; 
 Meer- en minderwerk. 
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De controle is met name gericht op het verkrijgen van inzicht en het toetsen van de 
maatregelen van interne beheersing (administratieve organisatie en interne controle) 
waarbij de volgende twee aspecten centraal stonden: 

- getrouwheid (leiden de genoemde processen tot een getrouw financieel beeld) 
- rechtmatigheid (zijn de processen in overeenstemming met geldende wet- en 

regelgeving doorlopen) 
 
Managementsamenvatting. 
Algemene punten van aandacht (indicatoren rood & oranje) blijven net als vorig jaar de 
grondexploitaties, de inkoop & aanbesteding en rechtmatigheid omdat dit processen 
zijn die veel impact (blijven) hebben. Op ons uitdrukkelijk verzoek heeft Deloitte bij de 
beoordeling van het proces grondexploitaties deskundigen van Real Estate 
toegevoegd aan het controleteam en dit proces grondig gecontroleerd/beoordeeld. 
Gelet op de moeilijke omstandigheden in de vastgoedmarkt is een verhoogd risico 
onderkend en deze indicator op rood gezet. Door de nieuwe werkwijze (MPO) voor 
grondexploitaties zal de bedrijfsvoering en interne beheersing hiervan gaan 
verbeteren. De opzet van de administratieve organisatie en interne controle rondom 
het proces grondexploitaties voldoet aan de gesteld eisen.  
 
In opzet heeft Albrandswaard voldoende aandacht voor de algemene controle-
omgeving en risicomanagement; beheersmaatregelen zijn in de processen ingebed in 
een brede beheeromgeving. 
 
De aanbevelingen van de accountant en openstaande actiepunten voor de 
jaarrekening 2012 zijn/worden opgepakt. 
 
Follow-up adviezen uit voorgaande jaren. 
Alle eerdere adviezen van Deloitte zijn opgepakt en deels afgerond. Voor de nog niet 
geheel afgeronde zaken is het de planning om deze lopende het jaar 2013 allemaal 
gereed te hebben.  
 
Vertrouwende u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd, 
 
Hoogachtend, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
 
de loco-secretaris,   de burgemeester, 

                 
Dick Mol                                Ger J. van de Velde- de Wilde          


