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Het ging er in het afgelopen decennium in de geprekken tuen
gemeenten en accountant niet zelden troef aan toe. en relatief
nieuw overlegplatform, de Commiie ADO (edrijfvoering en
Auditing ij Decentrale Overheden), rengt uitkomt.
'en verwachtingkloof', 'onegrip', 'moeizaam', 'tegenover elkaar,
om ruziënd': het zijn een paar tperingen door direct etrokkenen
over de aanloop naar deze commiie en de relatie tuen
accountant en gemeenten in de laatte tien jaar. Natuurlijk ging
lang niet alle lecht, maar uitert vredig verliep de amenwerking
allermint.

Worteling
Aan de ene kant wortelden gemeenten met verlaggeving rond de
grootchalige decentraliatie van het zogeheten 'ociaal domein'
(zoal de jeugdzorg). Dit kwam oven op het implementeren van
vernieuwde richtlijnen vanuit het V (eluit egroting &
Verantwoording) en latige onderwerpen al het naleven van de
uropee aanetedingrichtlijn. Aan de andere kant telden
accountant zich juit tamelijk treng op in de controle, mede
vanwege de aangecherpte toon van toezichthouder AFM. Niet
alleen leidde dit tot een for aantal afkeurende verklaringen, maar
ook tot ongemakkelijke dicuie over zaken al meerwerk.
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Gemeenten hadden op het vlak van de inrichting van hun financiën
tamelijk veel eleidvrijheid. Veel van de financiële afdelingen van
gemeenten kozen ij de werkzaamheden rond het ociaal domein en
de V-herziening, een eigen koer en gingen daarmee afzonderlijk
van elkaar het wiel uitvinden. Daarnaat leek dat
gemeenteaccountant ommige zaken verchillend gingen
interpreteren in de controle op zowel getrouwheid al op
'rechtmatigheid', zo likt ADO-commiielid Anton elco Gerritma
terug. Gerritma, enior director aurance innenland etuur ij
PwC, i ook voorzitter van de ectorcommiie Decentrale Overheden
(DO) van de NA.
Verder konden en wilden accountant, vanwege controlerichtlijn
'CO 610', niet per e teunen op het werk wat de interne
controle/auditfunctie van een gemeente had gedaan.
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"Iet wat voor gemeenten eigenlijk uit de
lucht kwam vallen", aldu dwin
Wetphal, ind kort concerndirecteur ij
de gemeente Hilverum en daarvoor lange
tijd concerncontroller in Zaantad. "We
hadden daarom echt ehoefte aan een
platform voor geprek, zodat je elkaar wat
eter napt."

'We hadden daarom
echt ehoefte aan
een platform voor
geprek, zodat je
elkaar wat eter
napt.'

Commiie
De VNG nam daarom het initiatief tot meer aftemming en telde een
commiie in om oploingen te inventarieren. Deze commiie, in
de volkmond de Commiie-Depla geheten, racht in de periode
2014-2015 twee rapporten uit met daarin praktiche adviezen over de
nieuwe egrotingrichtlijnen, het ociaal domein en de
accountantcontrole. De Commiie-Depla deed ook de aaneveling
om een commiie in te tellen die zich zou richten op de
accountantcontrole ij decentrale overheden. Dat werd de
Commiie ADO.
Ander dan het V en de NA vaardigt de Commiie ADO geen
indende richtlijnen of protocollen uit, telt Jan van der ij,
Clutermanager Verantwoording & Informatie ij het Miniterie van
ZK en voorzitter van de commiie. "We geven praktiche
handreikingen aan gemeenten en accountant op het vlak van
financiële edrijfvoering en controle. Dat doen we in de vorm van
notitie, waarij we zoveel mogelijk proeren aan te luiten ij de
actualiteit." Inmiddel zijn drie van dergelijke notitie gepuliceerd,
twee in 2018 en een in feruari van dit jaar.

Notitie
Twee van deze pulicatie gingen over het ociaal domein: een
rapport over wat je al gemeente wel en niet kunt met de
accountantcontrole van een zogeheten 'amenwerkingverand'
(waarin gemeenten amenwerken op het vlak van ijvooreeld
thuizorg) en een notitie over de inkoop in het kader van het PG. r
wa ij die twee onderwerpen ehoefte aan duidelijkheid, aldu Van
der ij. "In het geval van het peroongeonden udget wa niet
altijd duidelijk hoe de pretatieverlening door de zorgverlener
vatgeteld moet worden en wat de V wel en niet doet." ij het
andere punt, de amenwerkingveranden, waren gemeenten
volgen de commiievoorzitter educht voor duel werk: zowel
volledige controle ij het amenwerkingverand al ij de
deelnemende gemeente.
De Commiie ADO onderzocht in welke
gevallen de etreffende accountant van
elkaar werk geruik kunnen maken, om
zo dit duele werk te voorkomen. Dat
hangt volgen Gerritma (DO/PwC)
vooral af van de praktiche inrichting van
de amenwerking. "In de notitie worden de voorwaarden
geïnventarieerd waar deze inrichting aan moet voldoen, zodat de
accountant van een amenwerkingverand geruik kan maken van
het werk van de accountant van de gemeente en anderom." Het gaat
dan vooral om zaken al het naleven van controle-, rapportage- en
overlegafpraken tuen de gemeente en de amenwerking en om
voldoende kwaliteit van de interne eheering, om te checken of de
deetreffende afpraken worden nagekomen. Gerritma: "Al
accountant proeren we dit voor gemeenten te duiden: waar komt
het proleem vandaan en wat zijn de mogelijkheden."
'Mijn indruk i dat
aardig wat
gemeenten van de
ADO-notitie
geruikmaken.'
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PG
Voor wat etreft de thuizorg en het PG konden veel gemeenten in
de eerte jaren na de decentraliering de pretatieverlening voor een
deel niet aantonen, etoogt Wetphal (gemeente
Hilverum/Zaantad). "Dat wa een elangrijke reden voor de
afkeurende accountantverklaringen of verklaringen met
eperkingen, iet waar de gemeenteraad in mijn eigen gemeente
Zaantad overigen geen econde wakker van heeft gelegen." De
ADO-notitie geeft een aantal nuttige tip voor het proleem, vindt
hij. "ijvooreeld over hoe gemeenten op ai van de wel
echikare informatie toch een aantal controle op de
pretatieverlening kunnen doen. Mijn indruk i dat aardig wat
gemeenten er geruik van maken. Accountant verwijzen ook
regelmatig naar de pulicatie."
In feruari van dit jaar zag een ADO-notitie het licht over de
zogeheten Verijzonderde Interne Controle (VIC) ij gemeenten. De
elangtelling ij gemeenten voor deze controle- en in ommige
gevallen zelf auditfunctie nam aanmerkelijk toe, nadat accountant
op grond van CO 610 telden dat ze niet zomaar geruik meer
konden maken van het werk van de gemeenten. Koepelorganiatie
VNG ignaleerde echter dat een helder document, met
keuzemogelijkheden en om het geprek innen gemeenten hierover
te faciliteren, ontrak.

Mogelijke agendapunten Commiie ADO
ehalve de rechtmatigheidverantwoording zijn er
inmiddel ook al ideeën voor notitie over andere
onderzoekonderwerpen voor de Commiie ADO. en
iue dat geïnterviewden allemaal noemen i ICT: een
reed terrein, du i focu noodzakelijk, zoal
ijvooreeld op data-anale. Verder wijt dwin
Wetphal (Hilverum/Zaantad) op het onderwerp
privac en gegeveneveiliging, mede in relatie tot
compliance in z’n algemeenheid. "Van wet- en
regelgeving moet je ontzettend veel vatleggen om maar
compliant te zijn. Dat kan et een tandje minder. Deze
gegeven moeten allemaal eveiligd en geautorieerd
worden." Daarnaat telt commiievoorzitter Jan van der
ij (ZK) dat er ook kan worden gekeken naar zaken die al
langer pelen en waar nog teed dicuie over i. "Dan
he je het ijvooreeld over het omgaan met de uropee
aanetedingregel en meer algemeen het inkoopeleid
van gemeenten." De genoemde onderwerpen komen
mogelijk terug in het werkprogramma voor dit jaar van de
commiie.

dwin Wetphal: "Je ziet dat grote teden kiezen voor een eigen IAF,
maar de meete gemeenten heen daarvoor onvoldoende maa. De
ADO-notitie geeft een overzicht van de keuzemogelijkheden, zodat
ook kleinere decentrale overheden werk kunnen maken van interne
controle."

Rechtmatigheid
Voor de komende tijd ligt er al weer een nieuw onderwerp klaar waar
de Commiie ADO zich naar alle waarchijnlijkheid over zal
uigen: de eigen rechtmatigheidverantwoording. Het ziet er naar
uit dat gemeenten vanaf 2021 zelf verantwoordelijk worden om de
rechtmatigheid van de eigen uitgaven vat te tellen en zich daarover
te verantwoorden. Dat i een verchuiving van de verantwoording en
het werk van accountant (die vanaf 2004 de
rechtmatigheidcontrole uitvoerden) naar de gemeenten, aldu
ADO-voorzitter Van der ij.
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"In veel gevallen zal dat worden gedaan in
'Je ziet dat grote
het kader van de VIC, maar ook zeker in de
teden kiezen voor
lijn. In die zin luit dat goed aan ij onze
een eigen IAF, maar
meet recente pulicatie." Zelf verwacht
de meete gemeenten
Van der ij niet al te veel prolemen ij
heen daarvoor
deze overgang. "r i geen verandering in
onvoldoende maa.'
de cope van het normenkader en je ziet
dat in het kader van de VIC vaak nu ook al dit tpe werk wordt
verricht voor de accountant en het gemeenteetuur. Mijn indruk i
dat gemeenten dit goed moeten kunnen uitvoeren."

'Handje gevraagd'
Koepelorganiatie Vereniging Nederlande Gemeenten
(VNG) roept controller, internal auditor en andere
financieel pecialiten die werkzaam zijn ij gemeenten,
op om vanuit een dagelijke werkpraktijk input te geven
aan de Commiie ADO. Dat kan ijvooreeld door actief
een rol te pelen ij het optellen van een notitie, aldu
een woordvoerder van de VNG. "Onze indruk i dat de
ADO-notitie dan meer opleveren, omdat ze door een
redere input voor zoveel mogelijk gemeenten
herkenaar zijn."

Wel ignaleert Anton elco Gerritma (DO/PwC) dat gemeenten
wat wielend opereren in de praktiche voorereiding en over de
vraag hoeveel werk er ij de rechtmatigheid voor de accountant nog
ret. "Dit i wat mij etreft nog niet expliciet genoeg, du
eenduidigheid i elangrijk; ander krijg je op dit punt een echt
overlegcircu." Overigen i Gerritma lij met de verchuiving. Het
College van &W i al politiek verantwoordelijk voor de
rechtmatigheid, du i het volgen hem logich dat ze dan ook de
verantwoording erover zelf uitvoeren. "Wel moet er goed gelet
worden op de kwaliteit. Wanneer je al gemeente elit om dit
proce grotendeel zelf te doen, dan vraagt dat ook wat van de VIC en
de financiële afdeling. Dat i ij uittek een onderwerp voor de
Commiie ADO."
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Helmond weer op orde na vernietigend rapport Deloitte
De gemeente Helmond heeft volgen huiaccountant Deloitte het afgelopen jaar met
ucce haar financiële afdeling gereorganieerd, nadat de accountant vorig jaar
contateerde dat het op ijna alle financiële vlakken goed mi wa. 
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OPINI

Laat alle gemeenten hetzelfde rapporteren
De huidige wijze van verlaglegging elemmert een goede vergelijking van
gemeentelijke egrotingen en jaarrekeningen. en overtap naar de Richtlijnen voor
de Jaarverlaggeving zal de vergelijkaarheid in het pulieke domein vergroten. 
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VNG wil 'controle van overheidwege' voor gemeenten
verkennen
De Vereniging van Nederlande Gemeenten (VNG) gaat "verkennen" of voor
gemeenten "controle van overheidwege" wenelijk i, al optie naat controle door
openare accountant of een gemeentelijke accountantdient. 
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DO: ociaal domein zet financiële poitie gemeenten
onder druk
Nederlande gemeenten heen teed meer moeite om rond te komen. De
gemiddelde olvailiteit, het financiële kengetal voor de mate waarin gemeenten in
taat zijn om aan hun financiële verplichtingen te voldoen, ging al gevolg van de
receie van 42 procent in 2009 naar 35 procent in 2017. Hoewel er ind 2015 prake
i van een lichte opleving vanwege economich hertel, i de verwachting dat de
olvailiteit van gemeenten vanaf 2018 verder afneemt. 
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Kunnen wij rechtmatig aaneteden, gemeenten? Ai, ai
miniter!
Nee, ik ga het liedje van de werelderoemde tekenfilm pongeo niet zingen. Ik wil
het heen over aanetedingen innen de gemeentewereld. 
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