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Gemeentecontroller ervaren niet zelden (impliciete) druk van
hun management om tot 'creatieve' oekhoudoploingen over te
gaan. Uit een teekproef onder 22 controller, waarij ook drie
peronen uit hun directe zakelijke omgeving werden
ondervraagd, lijkt dat meer dan de helft van de controller onder
druk ereid wa om van verlaggevingregel af te wijken.

lif Iitman
Met name controller die innen de gemeente ij een pecifieke
afdeling zijn ondergeracht, ijvooreeld ociale Zaken of Zorg, zijn
ereid om tot creatief oekhouden over te gaan, contateert het
juridich-financiële conultancureau iffel, dat het onderzoek
hield.
Deze zogenoemde decentraal gepoitioneerde controller doen dat
doorgaan onder druk van het management.
Gemeenten heen er met drie extra taken - jeugdzorg, werk en
inkomen, en de zorg voor langdurig zieken en ouderen - de laatte
jaren for werk ijgekregen. Daarmee i ook hun aantal udgetten
gegroeid en heen accountant, en ook controller, het drukker
gekregen.

'Decemerkoort'
Het onderzoek electeert een pecifieke epaling uit het eluit
egroting en Verantwoording (V), dat epaalt dat aten en laten
van een epaald jaar in de jaartukken van dat jaar moeten worden
opgenomen. Het onderzoek richtte zich op die regel omdat hij
welekend i ij controller en een vooreeld i van een epaling die
voor panning met het management kan zorgen.
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Het onderzoek ignaleert een verand tuen het negeren van regel
en de zogeheten decemerkoort. Aan het eind van het jaar heen
gemeenten om udget over. Dat geven ze dan alnog uit in
datzelfde jaar uit angt dat ander hun udget het jaar erop wordt
verkleind. Dat kan ijvooreeld door opdrachtnemer te vragen
facturen voor het jaar erop alvat in te leveren zodat ze in het lopende
jaar kunnen worden ijgeoekt.

Druk komt van twee kanten
De gemeentelijke controller ervaart druk van twee kanten. nerzijd
i er de manager die om wel 'in' i voor creatieve oekhouding,
anderzijd i er de accountant die wil dat de controller zich aan de wet
houdt.
Het onderzoek enadrukt dat de onderzochte controller nooit
expliciet door het management werd gevraagd om de regel te
negeren. Wel werd hen verzocht om op te zoek te gaan naar een
'creatieve oploing'.
'Op het moment dat de controller innen de gemeente ij een
pecifieke afdeling geplaatt i, i de kan groot dat hij vooral luitert
naar het management en niet naar de accountant,' telt
hoofdonderzoeker Rick Anderon. 'Poitioneer je hem centraal,
ijvooreeld ij de tafafdeling oekhouding, dan i de kan groot
dat hij eerder gehoor geeft aan de accountant.'
Anderon vond drie voorname redenen voor de controller om
moedwillig van de regel af te wijken: recalcitrante collega' die druk
uitoefenen, angt voor tegenwerking op andere terreinen en vree
dat een manager hem minder poitief eoordeelt al hij niet
meewerkt aan creatieve oekhouding.
Redenen om de regel juit wel te handhaven zijn mogelijke
reprimande van de accountant, een afkeuring van de jaarrekening
en een negatieve externe reputatie.

Twijfel over controller al uine
partner
en vervolg van het onderzoek zou volgen Anderon reder moeten
zijn dan de controller ij de gemeente: 'Je zou ook moeten
onderzoeken in hoeverre dit geeurt ij grotere overheidintantie,
zoal miniterie.'
Verder etwijfelt hij of het gezien de uitkomt van het onderzoek wel
wenelijk i dat de controller de uine partner van het
management moet zijn, zoal wel in vakliteratuur wordt epleit. 'Je
moet al controller ook nee kunnen zeggen, iet wat veel moeilijker
gaat wanneer je al partner wordt gezien door het management.'
Copright © Het Financieele Daglad, 2018. fd.nl
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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 lijkt uit een recente enquête van de VNG naar
echikaarheid van accountant, zo meldt de gemeentekoepel. 
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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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Commiie ADO veroepelt
overleg tuen accountant en
gemeenten
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. 
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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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