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Behandeling Management Letter 2018 van Controlerend Accountant IPA-ACON 
In de Auditcommissie Schagen d.d. 12 december 2018 
 
Op 12 december jl. kwam de Auditcommissie bijeen en sprak onder meer over de  
Management Letter van de controlerend accountant IPA-ACON. Wethouder Kruit leidde het 
onderwerp in. 
 
De Management Letter is gericht aan het Management Team van Schagen en heeft onder 
meer als doel de bevindingen van voorgaande jaren na te lopen.  
 
Deze interim-controlewerkzaamheden zijn naar hun aard voornamelijk gericht op de 
kwaliteit en de toereikendheid van de administratieve organisatie en interne beheersing.  

Daarbij wordt daar waar dat kan gesteund op de bevindingen van de eigen interne controle 
t/m augustus 2018. Dit ter voorbereiding van de jaarrekeningcontrole 2018. 
 
Het is gebruikelijk dat deze Letter wordt ingezet voor en benut door de organisatie. Het is 
goed om te zien dat de Letter al jaren vertrouwelijk wordt gedeeld met de Auditcommissie 
van de Raad. Sommige gemeenteraden ontvangen tevens een Boardletter. De 
Auditcommissie ziet daar geen aanleiding toe, maar wil de Raad op deze wijze kort verslag 
doen ten behoeve van zijn controlerende taak. 
 
Over het algemeen schetst de accountant een positief beeld. Aandacht wordt wél gevraagd 
voor de structurele aandacht betreffende de opvolging van de bevindingen van de interne 
controle. Sommige bevindingen in de organisatie blijven wat te lang hangen in de 
organisatie. 
 
Denk daarbij aan: structurele verbeteringen in de administratie, waardering gronden en/of 
aanbestedingen. Hoewel verbeterd, blijft in het sociaal domein de afhankelijkheid van 
andere partijen nog steeds een aandachtspunt. 
 
De Auditcommissie heeft expliciet aandacht gevraagd voor de onafhankelijke positie van 
Concern Control ten behoeve van de sturing en beheersing en de interne controle. Anders 
bestaat een risico dat de accountant niet kan steunen op het werk van de interne controle 
en dit werk over zou moeten doen voor de jaarrekening. 
 
Overall overheerst echter het positieve beeld en dat is een compliment waard! 
 
Tot zover. 
 
 


