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Overleg 24 januari 2014 auditcommissie

Geachte leden en plaatsvervangende leden,
De accountant Ernst & Young heeft in het kader van de verstekte opdracht tot controle van
de jaarrekening 2013 een verslag uitgebracht over hun bevindingen betreffende de interimcontrole.
Op 24 januari jl. is de boardletter interim controle 2013 met ons besproken. Op bladzijde 4
van deze boardletter is een zogenaamd “dashboard” gepresenteerd. Hierin zijn de
belangrijkste bevindingen, een samenvattend overzicht met betrekking tot de
procesbeoordeling en de detailbevindingen gepresenteerd.
Vragen en opmerkingen onzerzijds zijn besproken met de accountant, het hoofd
bedrijfsvoering en de concerncontroller van Regio Twente.
In hoofdstuk 2 “Waar staat Regio Twente?” is een “score” gepresenteerd en beschreven van
de meest significante processen. De accountant heeft aangegeven dat de opstelling van een
intern controle plan door Regio Twente als een belangrijke verbetering is geconstateerd ten
opzichte van de interim controle 2012 en de controlewerkzaamheden van de jaarrekening
2012.
De belangrijkste detailbevindingen die naar onze mening op zeer korte termijn aandacht
behoeven zijn:
• de bevindingen met betrekking tot het personeelsproces (zie bladzijde 9);
• de gevolgen van de Aanbestedingswet 2012 die per 1 april 2013 in werking is getreden
(zie bladzijde 9); en
• de beheersing van enkele opbrengsten (zie bladzijde 18).
De auditcommissie maakt zich zorgen over de uitvoering van de belangrijkste
aanbevelingen. Dat hebben wij vorig jaar al gemeld bij de jaarrekening, en nu blijkt bij de
interim controle dat deze uitvoering (nog steeds) sterk onder druk staat vanwege
capaciteitsknelpunten. Ter voorkoming van risico’s en fraude moet hier hoge prioriteit aan
worden gegeven. In de vergadering van de regioraad van 12 februari 2014 horen wij graag
of en hoe het dagelijks bestuur dit gaat doen.
Enkele andere opmerkingen / constateringen die wij willen noemen zijn:
• het geschetste beeld op bladzijde 7 en 18 laat weinig verbetering zien ten opzichte van
de vorige boardletter. Het verdient naar onze mening aanbeveling, ter voorkoming van
risico’s, dat de administratieve organisatie, interne beheersing en interne controle een
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hogere prioriteit krijgt dan nu wordt geconstateerd. Indien hiervoor extra formatie
noodzakelijk is, verwachten wij een nader voorstel van het dagelijks bestuur;
de gemaakte opmerkingen bij het personeelsproces (zie bladzijde 9) en de diverse
opbrengsten (zie de scores op bladzijde 18 rechts bovenin) moeten bij de volgende
interim controle een duidelijke verbetering laten zien;
zorg voor een goede implementatie en borging van de in het interne controleplan
opgenomen(controle)maatregelen;
zorg ervoor dat alsnog de noodzakelijke interne controle werkzaamheden voor 2013
worden uitgevoerd voor diverse werkprocessen. Dit ter voorkoming van het niet
verkrijgen van een rechtmatigheidsverklaring bij de jaarrekening 2013;
zorg voor een goede communicatie richting de regioraad over de voortgang en getroffen
maatregelen naar aanleiding van de gerapporteerde bevindingen in de boardletter 2013.
De accountant heeft overigens aangegeven dat deze communicatie / rapportage goed
verloopt;
hoe gaat het dagelijks bestuur om met de dalende treasurybaten in 2014. Wordt hiervoor
een begrotingswijziging noodzakelijk geacht?;
is Regio Twente echt klaar om “nieuwe taken” aan te nemen (zie bladzijde 17)? En hoe
zorgt Regio Twente voor het goed bijhouden van de financiële verrekening van deze
diensten aan de deelnemende gemeenten.

In onze brief van 4 november 2013, gericht aan de regioraad, hebben wij ook al aandacht
gevraagd voor meerdere punten zoals de accountant op bladzijde 17 beschrijft.
Kortheidshalve verwijzen wij hier nogmaals naar deze brief.
Hoogachtend,
Namens de auditcommissie,
D. Bouwman
Voorzitter Auditcommissie

Bijlage(n)

Boardletter interim controle 2013

