
 

 

 

Memo 

Aan:  Gemeenteraden en colleges Tubbergen en Dinkelland 

CC:  n.v.t. 

Van:  Ineke Bakker; voorzitter Noaberkracht Dinkelland Tubbergen 

Datum:  29 juni 2017 

Betreft:  Controleverklaring BDO bij jaarrekening 2016 

Strekking controleverklaring BDO 
 

Op 18 april 2017 heeft het bestuur van de Bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht Dinkelland 

Tubbergen ingestemd met de jaarstukken 2016. Conform de geldende procedures hebben wij de 
beide gemeenteraden uitgenodigd hun zienswijze te geven op de voorlopige jaarrekening 2016 en het 

bestemmingsvoorstel. Wij hebben destijds aangegeven dat accountant BDO in de afrondende fase 
was van het onderzoek naar zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid van de jaarrekening 2016. 

Inmiddels heeft BDO haar controle definitief afgerond en op 27 juni jl. een controleverklaring bij de 

jaarrekening 2016 afgegeven. Het oordeel van BDO is als volgt: 
 Getrouwheid: een goedkeurende verklaring met betrekking tot getrouwheid. Dit betekent dat 

de jaarrekening 2016 een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van zowel 

de baten en lasten over 2016 als van de activa en passiva per 31 december 2016 in 
overeenstemming met het BBV. 

 Rechtmatigheid: een verklaring met beperking met betrekking tot rechtmatigheid. Dit 

betekent dat de verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in de jaarrekening 
2016 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen en in 

overeenstemming zijn met de relevante wet-en regelgeving, met uitzondering van de hiervoor 

genoemde constateringen ten aanzien van de rechtmatigheid over de naleving van de 
Europese aanbestedingsrichtlijnen. 

 
Rechtmatigheid inkoop en aanbesteden 

 

De verklaring beperking met betrekking tot rechtmatigheid behoeft nadere toelichting. BDO geeft in 
haar accountantsverslag aan dat zij tijdens hun controle, gebruikmakend van de intern uitgevoerde 

audits, de rechtmatigheid van de inkopen en aanbestedingen heeft beoordeeld. Tevens geeft BDO aan 
dat bij de interim-controle 2016 al geconstateerd is dat bij de interne audits onrechtmatigheden zijn 

geconstateerd bij de naleving van de Europese aanbestedingsregels. Wij hebben samen met BDO 
deze bevinding besproken en hebben, mede ingegeven door de gewijzigde regelgeving ten aanzien 

van het vervallen het verlichte regime voor 2B diensten, een uitgebreidere zogenaamde spend-analyse 

(of crediteuren analyse) uitgevoerd op alle leveranciers groter dan €50.000. Voor het boekjaar 2016 
zijn in totaal 41 opdrachten gecontroleerd. Een aantal geconstateerde onrechtmatigheden zijn door 

middel van aanvullende besluitvorming alsnog door ons goedgekeurd omdat alleen is afgeweken van 
het eigen inkoopbeleid. Voor de onrechtmatigheden die zijn geconstateerd op de afwijking van 

Europese aanbestedingsregels is het niet mogelijk om deze achteraf te repareren en deze zijn als fout 

meegewogen in het oordeel van de accountant.  BDO heeft middels een review vastgesteld dat deze 
spend-analyse en interne audits toereikend zijn uitgevoerd. De totale rechtmatigheidsfout als gevolg 

hiervan bedraagt voor 2016 in totaal € 0,7 miljoen en bestaat voornamelijk uit opdrachten in het 
kader van inhuur van extern personeel en ICT opdrachten (zie tabel hieronder). Om die reden 

concludeert BDO dat de maximale rechtmatigheidsfout met betrekking tot de Europese 



 

 

aanbestedingen € 0,7 miljoen bedraagt. Dit bedrag valt buiten de controletolerantie van 1% maar 

binnen de tolerantie van 3%. Derhalve heeft BDO een verklaring met beperking verstrekt. 
  

Betreft Bedrag 2016 Opdrachtwaarde Onrechtmatig 

Software 1 52.620 N.B. 52.620 

Inhuur personeel 1 126.825 33.000 33.000 

Inhuur personeel 2 105.070 61.000 61.000 

Telefonie 1 114.921 N.B. 114.921 

Telefonie 2 55.726 N.B. 55.726 

Software 2 108.275 N.B. 108.275 

Software 3 83.128 213.260 213.260 

Postbezorging 82.410 N.B. 82.410 

Totaal   720.852 

 

Ondernomen acties 

 

Inmiddels zijn door ons diverse maatregelen genomen om dergelijke onrechtmatigheden naar de 

toekomst te voorkomen: 

1. Bewustwording in de organisatie: 

a. December 2016 presentatie in Managementplatform 

b. Alle afdelingshoofden zijn daarna bijgepraat aan de hand van de audits 

c. Elke opdracht voor inhuur of advisering gaat voorlopig eerst langs het directieteam 

2. ‘Tools’ aanreiken zoals: 

a. DAS systeem 

b. Raamovereenkomsten aanbesteden voor adviesdiensten 

c. Bewustwording in de organisatie verbeteren  

 

Tevens zijn van bovenstaande tabel de postbezorging, de telefonie en één van de softwarecontracten 

inmiddels opnieuw aanbesteed. 

 

 

Het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht Dinkelland Tubbergen 

Namens dezen, 

 

Ineke Bakker 

Voorzitter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


