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Overzicht van adviezen accountant 2020 (stand van zaken 29-03-2021)  

 
 

Prioriteit  Laag, op te lossen op langere termijn (1-2 jaren)     Stand van zaken:  Gereed 
      

  Middel, op te lossen in de komende 12 maanden   Loopt, conform planning 
      

  Hoog, op te lossen in de komende 6 maanden   Vertraagd 
 

 
 

Bron: Managementletter 2020  

Nr. Proces Bevinding en risico Advies Prioriteit Afdeling Stand van zaken  

1. Inkopen en 
betalingen 

Bevinding: structureren van het proces 
rondom prestatielevering inkopen. 
Risico: leveringen zijn niet 
bedrijfsmatig of hebben niet 
plaatsgevonden. 

Duidelijke instructie meegeven waar de 
autorisatie van de prestatielevering voor 
staat en welke werkzaamheden hierbij 
worden verwacht. 

Middel CC/AenO Beleidsnotitie voor het 
vaststellen van de 
prestatielevering van 
inkopen is vastgesteld. 
De nieuwe werkwijze, 
inclusief instructie is 
ingevoerd per 01-01-
2021. 
Monitoren van de 
werking en evt. 
bijsturen gepland voor 
Q2 2021.  

2.  Inkopen en 
betalingen 

Bevinding: meerdere 
contractenregisters aanwezig. 
Risico: verplichtingen zijn niet volledig 
in beeld en we voldoen niet aan 
contractvoorwaarden. 

Ontwikkeling om te komen tot één centraal 
contractenregister en de koppeling met de 
verplichtingenadministratie wordt 
onderschreven. Dit komt 
rechtmatigheidscontrole van 
aanbestedingen ten goede. 

Middel AenO Marktverkenning is 
lopende. We 
verwachten in Q2 2021 
de aanbesteding uit te 
voeren. Verwachte 
implementatie: Q3. 

3.  Aanbestedingen Bevinding: crediteurenanalyse bij de 
aanbestedingen is het sluitstuk om vast 
te stellen of de juiste inkoopprocedure 
is gevolgd.  

Als sluitstuk in het proces achteraf 
structureel de crediteurenanalyse 
(spendanalyse) uitvoeren. Hiermee wordt 
zichtbaar dat voor aanbestedingen de juiste 
inkoopprocedure is gevolgd (incl. de Eur. 
aanbestedingsdrempel). 

Laag AenO Gereed, werkwijze als 
standaard ingevoerd. 
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4.  Verhuuropbrengs
ten 

Bevinding: richt in het primaire proces 
borging volledigheid facturatie 
huuropbrengsten in.  
Risico: huuropbrengsten worden niet 
volledig of niet tijdig gefactureerd. 

Uitvoeren van een periodieke aansluiting 
tussen het vastgoedbeheersysteem en de 
fin. administratie en dit in het primaire 
proces in te richten. 

Middel BenR Gereed, werkwijze als 
standaard ingevoerd. 

5.  Jeugd en WMO Bevinding: geen specifieke vastlegging 
inzake prestatielevering zorg.  
Risico: Prestaties zijn niet geleverd in 
overeenstemming met de door 
gemeente beschikte en betaalde zorg.  

De gemeente stelt prestatielevering zelf 
achteraf vast. Het advies is om 
prestatielevering een vast onderdeel van de 
primaire processen maken. 

Middel M&O Landelijke aanpak mbt 
structurele inbedding 
wordt gevolgd. 
Daarnaast vinden er 
intern verkennende 
gesprekken plaats hoe 
prestatielevering binnen 
de primaire processen 
geborgd kan worden. 

Specifiek m.b.t. IT 

Nr. Proces Bevinding en risico Advies Prioriteit Afdeling Stand van zaken  

1. Wijzigingsbeheer
proces 

Wijzigingen binnen PIMS worden via 
een gestructureerd en geformaliseerd 
proces doorgevoerd. 
Testwerkzaamheden, testresultaten en 
de vrijgave van wijzigingen in de 
productieomgeving worden niet in 
voldoende mate zichtbaar 
gedocumenteerd. 

Waarborg dat alle PIMS wijzigingen worden 
geregistreerd en de uitgevoerde 
testwerkzaamheden, testresultaten en 
vrijgave voor implementatie in de 
productieomgeving zichtbaar worden 
gedocumenteerd. 

Hoog FB De functioneel 
beheerder PIMS wordt 
momenteel getraind om 
testwerkzaamheden, -
resultaten en de 
vrijgave van 
wijzigingen voor PIMS 
in Topdesk bij te 
houden. 

2.  Assurance-
verklaring 

Leverancier Ictivity stelt jaarlijks een 
assuranceverklaring beschikbaar. Deze 
verklaring beoordeelt gemeente 
Veldhoven niet actief. De gemeente is 
wel voornemens om de 
assuranceverklaring 2020 te 
beoordelen wanneer deze beschikbaar 
wordt gesteld door de leverancier. 

Beoordeel actief de assuranceverklaring van 
Ictivity en geef indien nodig opvolging aan 
tekortkomingen en waarborg dat de 
benodigde interne beheersmaatregelen 
worden getroffen. 

Middel FB De assuranceverklaring 
2020 wordt bij Ictivity 
opgevraagd en laten we 
door onze Chief 
Information 
Security Officer 
beoordelen. 
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3. Wachtwoord-
restricties 

Aan alle beheeraccounts en 69 
persoonlijke accounts worden zwakke 
wachtwoordrestricties 
gesteld, namelijk: 
Minimum Password Length = 2 
Enforce Password History = 0 
Complexity Requirements = False 
Account Lockout Threshold = 0 

Waarborg dat er geen persoonlijke accounts 
uitgezonderd zijn van het centrale 
wachtwoordbeleid. 
Scherp de wachtwoordrestricties aan voor 
alle beheeraccounts en alle persoonlijke 
accounts met zwakke 
wachtwoordrestricties. 

Hoog FB Alle beheer- en 
persoonlijke accounts 
moeten sinds 24-03-21 
voldoen aan de 
volgende restricties: 
Minimum Password 
Length = 15 
Enforce Password 
History = 6 
Complexity 
Requirements = True 
Account Lockout 
Threshold = 10 
Daarnaast is per 1-3-
2021 tweefactor 
authenticatie voor de 
Microsoft 365 tentant 
en voor de VDI 
omgeving voor extern 
gebruik verplicht 
ingesteld. 
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4. Autorisatiebeheer Diverse bevindingen: 
- Er is een gebruiker met 

beheerrechten (alle rechten) op het 
netwerk op een persoonlijke account. 
Beheerrechten zijn gedurende de 
audit ontnomen. Tevens is er een 
generiek account aanwezig waarvan 
het wachtwoord breed bekend is 
binnen IT. 

- Er is een generiek account aanwezig 
met directe schrijfrechten op de 
database van GWS4all, PIMS en 
Decade. Hierdoor zijn mutaties niet 
terug te herleiden naar specifieke 
gebruikers. 

- Twee gebruikers met uitvoerende 
taken hebben beheerrechten in PIMS. 

- Een periodieke validatie van de 
juistheid en volledigheid van 
autorisaties (inclusief gebruikers met 
verregaande rechten) wordt ad hoc 
uitgevoerd en niet gedocumenteerd. 
Gemeente Veldhoven is voornemens 
om dit volgend jaar te 
implementeren. 

Realiseer een scheiding tussen 
businessgebruikers en gebruikers met 
applicatiebeheerrechten.  
 
Maak zo veel mogelijk gebruik van 
persoonlijke accounts en waarborg dat 
acties onder generieke accounts te 
herleiden zijn naar individuele gebruikers. 

Hoog FB  
- Alle beheer en 

persoonlijke accounts 
moeten voldoen aan 
de voorschriften zoals 
beschreven onder 3. 

- Nog op te pakken: 
voor een aantal 
beheerders 
onderscheid maken in 
accounts voor 
gebruikers- en 
beheeractiviteiten. 

 
- De validatie van de 

autorisaties is nu nog 
een veelal handmatig 
en tijdrovend proces. 
Wij zijn dit proces 
eerst verder aan het 
automatiseren. 

5. Besturings-
systemen 

Binnen het netwerk zijn 8 verouderde 
besturingssystemen in gebruik 
gedurende 2020. Dit betreffen 8 
Windows Server 2008 R2 Enterprise. 
Gemeente Veldhoven is voornemens 
om deze in het voorjaar van 2021 uit 
te faseren. 

Upgrade of vervang de verouderde 
besturingssystemen naar een versie die wel 
wordt ondersteund. 

Laag FB In april 2021 worden de 
laatste 2 Windows 2008 
servers uitgefaseerd.  

 


