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Geachte leden van de raad,

Wij hebben het genoegen u hierbij ons auditplan aan te bieden voor de controle van de gemeente West Betuwe voor het boekjaar eindigend 
op 31 december 2022. Het doel van dit document is u een samenvatting te geven van de wijze waarop wij de controle van de jaarrekening 
over 2022 verrichten.

Dit is het eerste auditplan van de nieuwe gemeenteraad. Als kennismaking met u, en om u te informeren over wie uw accountant is, wat 
onze rol is en hoe de samenwerking met de gemeenteraad plaatsvindt, hebben wij u eerder het document ‘Kennismaking met uw 
accountant’ toegestuurd. Daarnaast brengen wij graag nogmaals onder uw aandacht dat wij samen met de Vereniging voor Raadsleden een 
boekwerk hebben uitgebracht voor nieuwe raadsleden: Goede raad voor een sterke gemeenteraad | Deloitte Nederland. Dit raadsledenboek 
bevat een meer uitgebreide en algemene beschrijving van de onderwerpen uit dit document.

Ons auditplan is mede gebaseerd op onze kennis en ervaring vanuit voorgaande jaren. Het auditplan hebben wij op 31 oktober 2022 
besproken met de auditcommissie. De input uit deze bespreking is verwerkt in de voorliggende definitieve versie.

Het auditplan is een dynamisch document dat wij zonodig in overleg met u tussentijds bijwerken als actuele ontwikkelingen bij/voor de 
gemeente West Betuwe hiertoe aanleiding geven. Wij houden hierover nauw contact met zowel de gemeenteraad c.q. auditcommissie, uw 
college als de ambtelijke organisatie.

Communicatie neemt zoals u van ons gewend bent sowieso een prominente plaats in binnen ons auditplan 2022. Dat stelt ons immers in 
staat continu op de hoogte te zijn én te blijven van de voor u relevante ontwikkelingen. Zo vullen wij onze certificerende rol én natuurlijke 
adviesfunctie voor uw gemeente optimaal in.

Wij zijn indien gewenst uiteraard graag bereid aan u een nadere toelichting te geven.

Hoogachtend,

Deloitte Accountants B.V.

drs. R.M.J. van Vugt RA

Aan de gemeenteraad         
van de gemeente              
West Betuwe

Postbus 112
4190 CC  Geldermalsen
Datum
31 oktober 2022
Onderwerp
Auditplan 2022
Ons kenmerk
KENMERK

Op alle opdrachten verricht door Deloitte, behoudens M&A Diensten, zijn de Algemene Voorwaarden Dienstverlening Deloitte Nederland, januari 2020 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 
24362837 van toepassing.

Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24362853. Deloitte Accountants B.V. is a Netherlands affiliate of Deloitte NSE LLP, a 
member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited.

Aanbiedingsbrief auditplan 2022

https://www2.deloitte.com/nl/nl/pages/audit/articles/raadsleden-belangrijke-themas-2022.html?id=nl:2sm:3li:4raadsledenboekje::6audit:20220406:deloitters
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Als accountant van uw gemeente onderzoeken wij of de jaarrekening het door de wet vereiste inzicht geeft, overeenkomstig het bepaalde in artikel 213 lid 2 van de 
Gemeentewet. De uitslag van ons onderzoek zullen wij weergeven in een controleverklaringen een verslag van bevindingen over de getrouwheid van de jaarrekening en de 
rechtmatigheid van de verantwoorde baten, lasten en balans-mutaties.

Wij rapporteren in de controleverklaring ook over de andere informatie, waaronder het jaarverslag en eventueel aanvullende informatie. Daartoe lezen wij de andere 
informatie en overwegen daarbij, op basis van onze kennis en ons begrip, te verkrijgen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, of de andere informatie:
•Met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.
•Alle informatie bevat die op grond van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten is vereist.

Opdracht en normenkader

Het normenkader voor een rechtmatigheidscontrole betreft de inventarisatie van de voor de accountantscontrole relevante regelgeving van hogere overheden en van de 
gemeente zelf. Het normenkader moet door het college actueel worden gehouden en worden aangepast op basis van nieuwe wet- en regelgeving.

Het college stelt dit normenkader vast en legt dit minimaal ter kennisname voor aan u als raad. Het normenkader voor 2022 is nog niet vastgesteld.
De belangrijkste elementen uit het vast te stellen normenkader 2022 zijn:
• Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)
• Europese aanbestedingswet
• Wet Normering topinkomens
• Staatssteunregels
• Financiële verordening ex. art. 212 GW
• Controleverordening ex. art. 213 GW 

Normenkader

Opdracht
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Uw controleteam

De accountantscontrole van het boekjaar 2022 voeren wij uit onder leiding van Rein-Aart van Vugt. Zoals u van ons gewend bent, zetten wij een voor en met uw 
hoogheemraadschap bekend, ervaren en gedreven controleteam in (waar nodig aangevuld met specialisten, zoals IT-auditors). De sleutelposities in het controleteam zijn 
ongewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren, zodat behoud van kennis en consistentie in onze aanpak en werkwijze zijn geborgd.

Hennie de Winter
Manager

06 -55 85 3362
HdeWinter@deloitte.nl

Hennie heeft ruim 40 jaar ervaring in de 
publieke sector. Daarbij heeft hij ruime 
ervaring op het gebied van het 
evalueren en reviewen van het opzetten 
en uitvoeren van interne-
controlewerkzaamheden bij  o.a. 
gemeenten en waterschappen. Ook het 
rechtmatigheidsaspect krijgt hierbij 
voldoende aandacht. 

Rein-Aart van Vugt
Partner

06 – 11 00 2353
RvanVugt@deloitte.nl

Rein-Aart werkt ruim 25 jaar exclusief 
voor cliënten in de publieke sector. 
Daarnaast is Rein-Aart binnen Deloitte 
verbonden aan de landelijke 
branchegroep Lokaal Midden Bestuur. 
Vanuit die functie is hij goed op de 
hoogte van actuele ontwikkelingen die 
ook bij uw hoogheemraadschap spelen.

mailto:HdeWinter@deloitte.nl
mailto:Rvanvugt@deloitte.nl
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Kadernota, begroting en jaarrekening horen bij elkaar

De planning-en-controlcyclus

Het gemeenteraad legt in de kadernota de beleidsdoelstellingen vast, wat vervolgens uitwerking krijgt in de begroting. De begroting bevat de financiële kaders waarmee het 
college aan de slag gaat. Hiermee geeft u invulling aan uw kaderstellende rol. 

Het is van belang vast te stellen of de realisatie van de afgesproken doelstellingen plaatsvindt binnen de in de begroting opgenomen financiële afspraken. Het college legt 
hierover verantwoording af aan de hand van de bestuursrapportage en na afloop van het jaar in de jaarstukken (het jaarverslag en de jaarrekening). Deze (tussentijdse) 
verantwoordingsstukken zijn van belang voor uw controlerende taak. De jaarstukken volgen daarin de begroting.

Kadernota

Begroting

Eerste
bestuurs-

rapportage 

Begrotings-
wijzigingen
gedurende

het jaar

Tweede 
bestuurs-

rapportage

Jaarstukken
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Relevante aspecten bij de accountantscontrole

Relevante aspecten bij onze accountantscontrole zijn onder andere:

• De gemeenteraad is opdrachtgever van de accountant.

• Accountant controleert jaarrekening en verstrekt de volgende rapportages:

– Auditplan;

– Managementletter (interimcontrole);

– Accountantsverslag;

– Controleverklaring.

• Controleverklaring spreekt zich uit over het getrouwe beeld en de rechtmatigheid.

• Nieuw met ingang van het boekjaar 2022 is dat wij – mede ingegeven door de maatschappelijke aandacht voor en impact van fraude – in de controleverklaring in een 
aparte sectie ‘Controleaanpak frauderisico’s’ aangeven op welke wijze wij bij de controle hebben ingespeeld op frauderisico’s die kunnen leiden tot een afwijking van 
materieel belang. In deze beschrijving kan het gaan om: de frauderisico’s die aandacht vereisten bij de controle, een verwijzing naar eventuele toelichtingen in de 
jaarstukken, een kort overzicht van de uitgevoerde werkzaamheden; een indicatie van de uitkomst van onze werkzaamheden, belangrijke waarnemingen met betrekking tot 
fraude aangelegenheid of een combinatie van deze elementen. 

• Uitgangspunten accountantscontrole zijn het Besluit begroting en verantwoording (Bbv) en Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado).

• Controle is op grond van de Wet toezicht accountantscontrole (Wta) een wettelijke controle. Dit betekent een stevig toezicht regime van de Autoriteit Financiële markten 
(AFM) op de naleving van de voor accountants geldende Controle en overige standaarden (COS).

• Verbinding tussen gemeenteraad, auditcommissie en accountant:

– De auditcommissie is ‘linking pin’ tussen gemeenteraad als opdrachtgever en accountant als opdrachtnemer.

– Overleggen in ieder geval over inrichting van de controle, uitkomsten interim- en jaarrekeningcontrole alsook actuele ontwikkelingen.
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Onze rapportagedoelstellingen zijn de volgende:

• Het college en de gemeenteraad informeren over significante aangelegenheden. Dit is gericht op bijvoorbeeld belangrijke schattingen, grondslagen voor financiële 
verslaggeving, nieuwe rapportagevereisten en significante tekortkomingen in de interne beheersing.

• Het verstrekken van een constructieve managementletter aan het college en de gemeenteraad. Hierin nemen wij onze belangrijkste aanbevelingen op voor mogelijke  en/of 
noodzakelijke verbeteringen in de bedrijfsprocessen, en indien van toepassing geconstateerde significante tekortkomingen in de interne beheersing die wij tijdens de 
controle hebben geïdentificeerd.

Onze controleaanpak voor uw gemeente is gebaseerd op ons inzicht in de strategische prioriteiten van uw gemeente. Hiertoe verkrijgen wij inzicht in de (significante) 
ontwikkelingen voor zover deze relevant zijn voor de controleaanpak van de jaarrekening. Ook leggen wij, vanuit onze natuurlijke adviesfunctie, focus op actuele ontwikkelingen 
voor en bij de gemeente die zich vertalen in onze risicoanalyse en in specifieke aandachtsgebieden bij onze werkzaamheden en in onze rapportages. 

Aansluiting met uw ontwikkelingen

Overige rapportagedoelstellingen

Doelstelling van de accountantscontrole

Doelstelling

De primaire doelstelling van de accountantscontrole is een onafhankelijke controleverklaring te verstrekken over de getrouwheid van de jaarrekening over het boekjaar 
eindigend op 31 december 2022 en de naleving van de wet- en regelgeving op het gebied van de financiële rechtmatigheid. Daarbij rapporteren wij aan het college en de 
gemeenteraad over onze controlebevindingen. 

Het college is primair verantwoordelijk voor het (bij)houden van een goede financiële administratie en voor betrouwbare en tijdige (tussentijdse) financiële rapportages aan de 
gemeenteraad. De verantwoordelijkheid voor het toezicht op de bedrijfsvoering en de handelingen van de gemeente ligt bij de gemeenteraad.

De rol en de verantwoordelijkheden van het college en de gemeenteraad zijn van groot belang. Onze controlewerkzaamheden geven een onafhankelijke kijk op de financiële 
verslagleggingsrisico’s en –processen, en andere gebieden en ontwikkelingen die voor hen relevant zijn.
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Aandachtsgebieden voor de jaarrekeningcontrole 2022

Wij brengen bij de start van de controle een auditplan uit met de belangrijkste onderwerpen voor de accountantscontrole. Hierbij
onderkennen wij voor de controle van boekjaar 2022 de volgende aandachtsgebieden bij onze controle voor uw gemeente:

• Administratie en verslaglegging, waaronder memoriaalboekingen en het beheer van tussenrekeningen;

• Waardering van de grondexploitaties;

• Het naleven van de EU-aanbestedingsrichtlijnen;

• Beheersing en verantwoording van de bestedingen in het sociaal domein;

• De governance en financiële beheersing van verbonden partijen;

• Frauderisicoanalyse;

• Wet normering topinkomens;

• Betrouwbaarheid van de geautomatiseerde gegevensverwerking inclusief cyber security;

• Treasury;

• Management override of controls;

• Speerpunt Auditcommissie| …

• Speerpunt Auditcommissie | …

• Speerpunt Auditcommissie | …

Speerpunten rekeningcommissie

De auditcommissie kan – als vertegenwoordiging van de 
gemeenteraad – ter ondersteuning van de controlerende
rol specifiek aandacht vragen voor bepaalde posten van 
de programma’s, specifieke projecten en/of
organisatieonderdelen.
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Materialiteit voor de jaarrekeningcontrole 2022

Bij de risicoanalyse en als uitvloeisel hiervan het bepalen van de benodigde aard, omvang en diepgang van onze controlewerkzaamheden hanteren wij een materialiteit 
(‘foutmarge’). De materialiteit voor de jaarrekeningcontrole 2022 bepalen wij in overeenstemming met het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado) op basis 
van 1% van de lasten inclusief toevoegingen aan reserves. Voor de jaarrekeningcontrole 2022 gaan wij vooralsnog uit van de begroting 2022 en komen wij tot de volgende 
(afgeronde) bedragen:

Goedkeuringstoleranties

Fouten 1% van het totaal van de lasten uit de begroting 2022 ad      
€ 139.974.000,- = € 1.399.000,-

Onzekerheden 3% van het totaal van de lasten uit de begroting 2022 ad      
€ 139.974.000,- = € 4.197.000,-

Rapporteringstolerantie

Fouten en onzekerheden

De rapportagetolerantie voor fouten en onzekerheden, is conform uw controleprotocol                
€ 100.000.

Afwijkingen en onzekerheden boven dit bedrag en andere correcties die om kwalitatieve 
redenen relevant zijn rapporteren wij aan u.

€ 100.000,-
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Tijdspad jaarrekeningcontrole 2022

Voor de jaarrekeningcontrole 2022 hanteren wij een vooraf met uw gemeente afgestemde planning, die naadloos aansluit op de agenda van de auditcommissie en de planning-
en-controlecyclus van de gemeente West Betuwe.

Oktober 2022

Evaluatie 2021
Auditplan 2022

November-december 2022

Interimcontrole 2022

December 2022

Managementletter 2022

Mei 2023

Jaarrekeningcontrole 2022

Mei-juni 2023

Jaarrekeningcontrole 2022
Terugkoppeling 1e beeld

Juli 2023

Accountantsverslag en controleverklaring 2022

Besprekingen bevindingen en aanbevelingen
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Auditbudget 2022

Het basis auditbudget voor 2022 is overeenkomstig onze inschrijving op de Europese aanbesteding van de accountantscontrole 2020-2022 en de naar aanleiding hiervan met 
uw gemeente afgesloten meerjarige overeenkomst. Ten opzichte van deze inschrijving is sprake van een aantal nieuwe ontwikkelingen:

• Voor het boekjaar 2022 is op dit moment de verwachting dat het aantal door uw gemeente te verantwoorden en door ons te controleren SiSa-regelingen verder toeneemt 
ten opzichte van de jaarrekening 2020, waarop voornoemde inschrijving gebaseerd is.

Voor de bovengenoemde verwachte extra werkzaamheden hebben wij onderstaand een schatting gemaakt. Gedurende de jaarrekeningcontrole 2022 bespreken wij periodiek 
met de organisatie en auditcommissie of de gemaakte schatting nog steeds actueel zijn of bijstelling behoeven.

Wij doen op basis van voorgaande ontwikkeling het volgende voorstel voor de auditfee van 2022:

*De SiSa-bijlage kende tot en met 2019 een stabiel aantal regelingen. Door de coronacrisis, de toeslagenaffaire en de beleidswijziging van Binnenlandse Zaken is het aantal 
regelingen dat verantwoord moet worden via de SiSa-bijlage fors toegenomen. Bij de bepaling van ons honorarium bij de aanbesteding hebben wij rekening gehouden met 6 
SiSa-regelingen. Over boekjaar 2021 was dit aantal al gestegen tot 21 regelingen en over boekjaar 2022 zullen mogelijk nog meer SiSa-regelingen verantwoord moeten worden. 
De aanvullende tijdsbesteding zal neerkomen op gemiddeld € 850 per nieuw regeling ten opzichte van het referentiejaar 2019. Het exacte aantal regelingen in de SiSa-bijlage 
2022 is op dit moment nog niet bekend.    

Mochten zich andere belangrijke ontwikkelingen of wijzigingen voordoen in de wet- en regelgeving de reikwijdte van de accountantscontrole, het bestaan of de effectieve 
werking van de in opzet aanwezige interne beheersingsmaatregelen en/of afwijkingen in de financiële overzichten die in de huidige en voorgaande periode zijn vastgesteld, die 
naar verwachting impact (kunnen) hebben op de auditfee 2022, dan treden wij hierover tijdig in overleg met u.

Opbouw auditfee Auditfee 2022 in €

Basis auditbudget conform offerte accountantscontrole 120.000

Indexatie op basis van CBS Dienstenprijzen, conform artikel 7 van onze overeenkomst met de 
gemeente West Betuwe inzake Accountancy diensten.

Indexcijfer Q1 2021: 108,1

Indexcijfer Q1 2022: 112,8

Procentuele mutatie: 4,3%

5.200

Controle aanvullende SiSa-regelingen ten opzichte van referentiejaar* PM

Auditfee 2022 125.200
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Onafhankelijkheid

Het handhaven van en toezicht houden op onze onafhankelijkheid vergt een gezamenlijke inspanning van ons als accountant alsook het college en de gemeenteraad van de 
gemeente West Betuwe. Onze onafhankelijkheid bevestigen wij schriftelijk in de opdrachtbevestiging alsook het verslag van bevindingen aan de gemeenteraad en identificeren 
eventuele zaken waarvan naar onze mening redelijkerwijs is te veronderstellen dat deze van invloedkunnen zijn op onze onafhankelijkheid.

Onafhankelijkheidsmaatregelen

Onderdelen van onze onafhankelijkheidsmaatregelen zijn onder andere:
• Een cultuur waarin wij het belang van onafhankelijkheid benadrukken.
• Diepgaande monitoringprocessen.
• Strikt beleid dat Deloitte duidelijk communiceert.
• Training voor alle partners, directors en professionals.
• Een ‘restricted entity list’ en toezicht op persoonlijke financiële belangen.
• Jaarlijkse onafhankelijkheidsverklaringen door partners, directors en werknemers.
• Beleid ten aanzien van het rouleren van partners, langdurige betrokkenheid van seniorleden van het controleteam, goedkeuring vooraf van aanvullende/overige 

dienstverlening en zakelijke relaties alsook geschenken en persoonlijke uitingen van gastvrijheid.
• Openbaar maken van de fees.
• Besprekingen van het controleteam.

Deloitte heeft belangrijke waarborgen en procedures om (veronderstelde) bedreigingen voor onze onafhankelijkheid en objectiviteit tegen te gaan. Hieronder bevinden zich 
de volgende punten:
• Deloitte voert vóór afgifte van de controleverklaring een onafhankelijke kwaliteitsbeoordeling uit op het controledossier van de eindverantwoordelijke accountant.
• Een onafhankelijke partner beoordeelt in dit kader tevens de belangrijkste besluiten waarmee de objectiviteit van ons oordeel is gewaarborgd.
• Jaarlijks rapporteren wij onze beoordeling van de objectiviteit en onafhankelijkheid aan de gemeenteraad.
• Voorafgaand aan het aanvaarden van een verzoek tot aanvullende dienstverlening of een herbenoeming voor de controleopdracht, vindt een formele overweging en 

beoordeling plaats om te zien of aanvaarding van deze diensten dan wel voortzetting van de controleopdracht gepast is.
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