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Reactie van het college rekenkameronderzoek grondbedrijf

Geachte raad,

Het college heeft kennis genomen van het rekenkameronderzoek met betrekking tot de
dubbeltellingen in voorzieningen van het grondbedrijf. Het feitenrelaas is uitgebreid en compleet.
Wij onderschrijven de genoemde aanbevelingen waarop wij onderstaand een korte reactie geven.
Aanbeveling 1: Terminologie en overzichtelijkheid van informatie
In de jaarrekening 2015 wordt een eerste verbeterslag gemaakt in de presentatie van de gegevens
van het grondbedrijf. De expertise van onze medewerkers communicatie zal hierbij worden
ingeschakeld. Een eenduidige terminologie en de overzichtelijkheid van informatie zijn belangrijke
aandachtspunten. Bij de begroting 2017 en de jaarrekening 2016 wordt deze presentatie conform de
nieuwe opzet van de planning- en controlcyclus verder geoptimaliseerd.

Aanbeveling 2: Organisatorische maatregelen
De aanbevelingen rondom organisatorische maatregelen zijn voor een deel al gerealiseerd. Ook de
nog niet gerealiseerde aanbevelingen nemen wij over.
1) Vanaf 1 juli is de toepassing van het “vier ogen principe” geeffectueerd. De
planeconoom/adviseur Grondbedrijf maakt met ingang van 1 juli niet langer deel uit van de
afdeling Financiën en is ondergebracht bij de nieuw gevormde afdeling Beleid en
Ontwikkeling. Op de afdeling Informatie en Bedrijfsvoering is een financieel consulent
belast met de control op het Grondbedrijf om op die manier checks and balances te
waarborgen. Oftewel de adviseur wordt getoetst. Een belangrijk onderdeel van het “vier
ogen principe” is de controle op het treffen en muteren van de voorzieningen van het
grondbedrijf;
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2) De (geautomatiseerde) toegankelijkheid van alle stukken ten aanzien van het grondbedrijf
is per 1 oktober gerealiseerd;
3) Voor 1 juli 2016 zijn de procesbeschrijvingen van de administratie van het grondbedrijf
opgesteld en in dit proces wordt ook de vereenvoudiging van de opzet van de gemeentelijke
grondexploitaties meegenomen.
4) Bij de jaarrekening 2016, als we ruim 1 jaar werken met de nieuwe werkwijze en controles,
laten we dit, gekoppeld aan een doorlichting van de administratie van het grondbedrijf,
evalueren. Wij stellen uw raad voor dit als bijzondere onderzoeksopdracht mee te geven
aan de accountant.
Aanbeveling 3: Rentebijschrijving op complexen
Deze aanbeveling richt zich op de vraag of de toegerekende rentekosten op concernniveau als baten
zijn tegengeboekt in de renteomslagstaat. In deze kunnen wij u mededelen dat in de
renteomslagstaat van de gemeente Beuningen de toegerekende rentekosten aan het grondbedrijf als
baten worden meegenomen.
In aanvulling op de raadsbrief van de directeur van de rekenkamer hebben we behoefte om rondom
het complex de Krukse Wal nog de volgende verduidelijking te geven:
Het complex Krukse Wal is niet omgevormd tot complex Bovenwijks. In de financiële administratie
van het Grondbedrijf bleef het het complex Krukse Wal bestaan. In 2014 werd de voorziening
Bovenwijks omgevormd tot het complex Bovenwijks en zijn de kosten van het complex Krukse Wal
opgenomen in het complex Bovenwijks.

Met vriendelijke groet,
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