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De schade die de gemeente Helmond heeft geleden als gevolg van fraude
door een hooggeplaatste ambtenaar valt veel hoger uit dan gedacht.
De Belastingdienst heeft de omvang van de fraude berekend op 2,9 miljoen euro.
In eerder onderzoek werd de schade geraamd op minimaal 4,5 ton. Het college
van Helmond heeft dat vrijdag gemeld aan de gemeenteraad.
Helmond deed eind 2016 aangifte tegen ambtenaar Pieter H. wegens
vermoedens over verduistering en valsheid in geschrifte. De ambtenaar liet de
gemeente betalen voor spullen en diensten die hij persoonlijk gebruikte, aldus het
eerdere onderzoek. Helmond draaide zo op voor elektronica, auto’s,
dameskleding, damesschoenen, herenkleding, fietsonderdelen, onderhoud van
fietsen, etenswaren, tuinmaterialen waaronder bomen, planten en plantenbakken,
en wijnen. Bovendien liet hij een tuin aanleggen en onderhouden bij de woning
van zijn echtgenote in Echt (Limburg). Ook leveranciers werkten mee aan de
fraude.
De gemeente probeert de schade zoveel mogelijk te beperken. Helmond is
verzekerd tegen fraude, maar de verzekeraar wees de schadeclaim deze week af
omdat de ambtenaar door gebrek aan controle volledig zijn gang kon gaan.
De gemeente rekent op een substantiële schadevergoeding uit de strafzaak tegen
de ontslagen ambtenaar (56). De strafzaak staat volgend jaar gepland.

Accountantswissel
Begin 2018 bracht Deloitte, accountant van de gemeente Helmond, een
vernietigend rapport uit over het gebrek aan interne controle bij de gemeente. Tot
en met boekjaar 2014 was Deloitte al de accountant van Helmond. In 2015 en
2016 was dat Baker Tilly Berk, maar in 2017 besloot de gemeente de relatie met
BTB te beëindigen omdat het accountantskantoor "te licht" zou zijn voor de eisen
die Helmond stelde. Het college stelde destijds dat Baker Tilly Berk minder uren
aan overleg en de controle van de jaarstukken kon besteden dan Helmond
gewend was en nodig vond. Kort daarop werd Deloitte opnieuw aangesteld als
accountant.
Bron: ANP/Accountant
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VNG: 'Meer zorgen gemeenten over vinden van
accountant'
Gemeenten maken zich flink meer zorgen dan in 2017 en 2018 over het vinden
van een accountant voor controle van de gemeentelijke jaarrekening. Dat blijkt
uit een recente enquête van de VNG naar beschikbaarheid van accountants, zo
meldt de gemeentekoepel. 
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Fraude bij Rijkswaterstaat groter dan
gedacht
De fraude bij Rijkswaterstaat is groter dan gedacht. Een
eerder dit jaar tegen de lamp gelopen medewerker heeft niet
voor 1,7 miljoen, maar voor ruim 2,3 miljoen euro aan valse
facturen ingediend. 
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Tot vier jaar cel in zaak
beleggingsfraude
De rechtbank in Amsterdam heeft vrijdag straffen tot vier
jaar cel en beroepsverboden tot drie jaar opgelegd aan
zeven mannen die zich schuldig hebben gemaakt aan
grootschalige beleggingsfraude bij de fondsen Hollandsche
Wind en Noordenwind. 
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Oud-topman Barclays vrijgesproken
van fraude
De voormalige topman van de grote Britse bank Barclays is
ook in hoger beroep vrijgesproken van fraude. 
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KPMG: 'Banken hebben te maken
met steeds meer externe fraude'
Banken hebben wereldwijd te maken met steeds meer
externe fraude. De meeste banken weten slechts 25 procent
van het schadebedrag terug te halen. 
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