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LEESWIJZER VAN AUDITRAPPORTEN 

 

Audit Vlaanderen is een partner voor de lokale besturen.  

 

Een audit is een onafhankelijke, objectieve, systematische evaluatie (van het 

systeem van organisatiebeheersing), waarover gerapporteerd wordt. 

 

Een audit is een momentopname. 

In een auditrapport zijn de positieve en verbeterpunten weergegeven die op het moment dat de audit 

plaatsvond zijn vastgesteld. Een audit geeft meestal geen informatie over de evolutie van de 

organisatie. 

 

Een audit is een middel om de organisatie te ondersteunen in het verbeteren van 

haar werking. 

Na een audit gaat de organisatie aan de slag met de aanbevelingen. De rapporteringen over de 

opvolging van de aanbevelingen geven weer hoe de organisatie met aanbevelingen uit audits aan de 

slag is gegaan. Om al deze redenen is het dan ook niet opportuun om zomaar auditrapporten als 

benchmarkgegevens te hanteren. Elke organisatie is immers uniek en permanent in beweging. 

 

Individuele passages mogen niet worden gelezen los van de context uit het rapport. 

Bij een audit is de context essentieel. Bij de opvolging van aanbevelingen is bovendien ook de context 

van het initiële auditrapport belangrijk. Het is niet correct om individuele passages uit een rapport 

onder de aandacht te brengen, los van de context van het rapport. Dit kan immers zorgen voor 

verkeerde interpretaties. Een auditrapport dient in zijn volledigheid te worden gelezen. 

 

Persoonsgegevens of veiligheidsinformatie worden, conform de wetgeving, niet 

vermeld. 

 

Een audit doet geen uitspraken over het functioneren van individuele medewerkers, 

maar over de werking van de organisatie. 

Een audit focust op het systeem van organisatiebeheersing. De verbetering van de werking van de 

organisatie staat centraal. Het functioneren van individuele medewerkers is nooit de focus van een 

reguliere audit. 

 

Een audit doet geen uitspraken over beleidskeuzes. 

Het is de verantwoordelijkheid van het politieke niveau om inhoudelijke beleidskeuzes te maken en 

hierover verantwoording af te leggen. Een audit evalueert de efficiënte, effectieve, kwaliteitsvolle en 

integere aanpak van de processen die dat beleid tot stand brengen of uitvoeren. 

 

Een audit helpt een organisatie om risico’s in kaart te brengen en te beheersen. 

De algemeen directeur is verantwoordelijk voor de uitbouw van een degelijke organisatiebeheersing 

maar eraan werken is een taak van alle medewerkers. Een audit evalueert de beheersing van risico’s 

en benoemt gemiste opportuniteiten of potentiële knelpunten. Organisaties die zich bewust zijn van 

hun risico’s kunnen gerichte stappen ondernemen om deze te beheersen. 
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1 SITUERING 

In het kader van de thema-audit interne monitoring met financiële impact bij Lokaal bestuur Lendelede 
beoordeelde Audit Vlaanderen naast de evaluatie van de beheersing van de risico’s gelinkt aan het 
specifieke thema ook enkele elementen van de ruimere organisatiebeheersing. Ook volgden we de status 
op van de aanbevelingen die Audit Vlaanderen formuleerde in de laatste vijf jaar. De rapportering van 
de bevindingen over die elementen vindt u terug in dit voorliggende rapport. Voor de thema-specifieke 
vaststellingen van de thema-audit verwijzen we u naar het aparte rapport daaromtrent. 

2 AUDITDOELSTELLING 

Audit Vlaanderen beoordeelt in principe in elke audit de maturiteit van de aanpak van 
organisatiebeheersing. Hierbij wordt nagegaan of: 

− de raden een degelijk kader goedkeurden; 
Een degelijk kader omvat minimaal (1) een verwijzing naar het gehanteerde model (2) de 
periodiciteit en werkwijze waarmee de eigen werking evalueert en (3) de wijze waarop de 
algemeen directeur jaarlijks over organisatiebeheersing zal rapporteren aan de raden; 

− het management het goedgekeurde kader integraal toepast; 

− de algemeen directeur jaarlijks tijdig een degelijk rapport over organisatiebeheersing voorlegt aan 
de raden; 
Een dergelijk rapport omvat minimaal (1) een beschrijving van de gekozen aanpak 
organisatiebeheersing (2) een terugblik op het afgelopen jaar en een algemeen beeld van de stand 
van zaken en (3) een vooruitblik op de lopende en toekomstige projecten; 

− de organisatie een actueel zicht heeft op de belangrijkste risico’s die het bereiken van de 
doelstellingen kunnen belemmeren, deze op een systematische wijze identificeert en evalueert (bv. 
door een kwalitatieve zelfevaluatie) en vertaalt naar een helder en goed opgevolgd 
verbeteractieplan dat erop is gericht om maatregelen te nemen om de vastgestelde risico’s te 
beperken; 

− het goedgekeurde kader periodiek op systematische wijze wordt geëvalueerd en bijgestuurd.  
 
Signalen zoals aanbevelingen uit audits worden best geïntegreerd in het actieplan (of de actieplannen) 
ter verbetering van de organisatiebeheersing. Ook voor de aanpak daarvan is een goede opvolging nodig. 
De manier waarop het bestuur de acties opvolgt om de aanbevelingen te realiseren, alsook de mate 
waarin aanbevelingen uit voorgaande audits opgenomen en gerealiseerd zijn, zijn belangrijk onderdelen 
van de organisatiebeheersing van een lokaal bestuur. Het gaat immers over aanbevelingen omtrent 
risico’s die onvoldoende beheerst zijn.  
 
Audit Vlaanderen verifieert daarom tijdens deze audit de aanwezigheid van een systeem voor de 
opvolging van aanbevelingen.  
 
Aangezien Audit Vlaanderen in de laatste vijf jaar nog aanbevelingen formuleerde voor lokaal bestuur 
Lendelede, worden tijdens deze audit ook de realisatie van de aanbevelingen opgevolgd voor zover de 
streefdatum die het lokaal bestuur aangaf verlopen is. 
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3 SAMENVATTING 

3.1 AANPAK ORGANISATIEBEHEERSING 

Lokaal bestuur Lendelede hanteert een door beide raden goedgekeurd kader en rapporteert sinds 2020 
jaarlijks voldoende uitgebreid aan de raden volgens de Leidraad Organisatiebeheersing. In het huidige 
kader ontbreekt wel een periodiciteit voor de uitvoering van een zelfevaluatie (Aanbeveling 1).  
Het lokaal bestuur gebruikt sinds 2014 de Leidraad Organisatiebeheersing en voerde toen op basis 
daarvan een zelfevaluatie uit. In 2019 voerde ze ter voorbereiding van het meerjarenplan een 
omgevingsanalyse uit en maakte daarvoor gebruik van een ander model. Uit die analyse kwamen onder 
meer een aantal interne risico’s naar voor die de organisatie opnam in haar actieplan 
organisatiebeheersing en waarvoor ze beheersmaatregelen formuleerde.. Het bestuur pakt aldus op een 
gestructureerde manier risico’s en verbeterpunten inzake organisatiebeheersing aan. . De organisatie 
werkt de vooropgestelde beheersmaatregelen uit, al is dat niet altijd binnen de vooropgestelde 
tijdshorizon.  
 

Globale maturiteit van de aanpak van organisatiebeheersing gestructureerde aanzet (2) 

 
Deze inschatting is een weergave van de mate waarin het lokaal bestuur gestructureerd aan 
organisatiebeheersing werkt. Dit is geen beoordeling van de sterkte van de organisatiebeheersing zelf.  
 

3.2 OPVOLGING VAN EERDER GEFORMULEERDE AANBEVELINGEN 

Lokaal bestuur Lendelede heeft een goede aanpak om signalen zoals aanbevelingen uit eerdere audits 
van Audit Vlaanderen op te nemen, de acties daaromtrent op te volgen en tot verbetering te kunnen 
komen.  
 
Op 22 juni 2017 leverde Audit Vlaanderen auditrapporten op over de organisatie-audit bij gemeente en 
OCMW Lendelede (resp. auditopdracht 1706_008 en 1706_023). Deze rapporten bevatten elk twee 
aanbevelingen die zowel gericht waren aan de gemeente als het OCMW en het rapport van de gemeente 
bevatte een derde aanbeveling die enkel voor hen bestemd was. Voor deze aanbevelingen bepaalde het 
management een streefdatum, een verantwoordelijke en een actieplan. Al deze aanbevelingen zouden 
voor 30 juni 2018 gerealiseerd zijn. 
 
Na een tussentijdse opvolging in 2019 van de twee aanbevelingen die zowel aan gemeente als OCMW 
waren geformuleerd, bleek één ervan nog niet gerealiseerd. Deze kreeg tijdens deze thema-audit een 
nieuwe opvolging samen met een laatste nog niet eerder opgevolgde aanbeveling. Uit de huidige 
opvolging van de nog openstaande aanbevelingen blijkt dat beide aanbevelingen ondertussen ook 
gerealiseerd zijn.  
 
Audit Vlaanderen concludeert dat het management een degelijk systeem ontwikkeld heeft om de 
geformuleerde aanbevelingen op te volgen. Het lokaal bestuur neemt de op te volgen aanbevelingen uit 
eerdere audits op in de actietabel van hun kader organisatiebeheersing. Ze rapporteert over de 
voortgang van de actietabel minstens jaarlijks tijdens de rapportering organisatiebeheersing aan het 
college en vast bureau.  
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StatusStatusStatusStatus    Aantal/percentage van alle opgevolgde aanbevelingenAantal/percentage van alle opgevolgde aanbevelingenAantal/percentage van alle opgevolgde aanbevelingenAantal/percentage van alle opgevolgde aanbevelingen    
(uit de laatste 5 jaar)(uit de laatste 5 jaar)(uit de laatste 5 jaar)(uit de laatste 5 jaar)    

Huidige opvolgingHuidige opvolgingHuidige opvolgingHuidige opvolging    Totaal opgevolgdTotaal opgevolgdTotaal opgevolgdTotaal opgevolgd    

Gerealiseerd 2 3 

Lopend   

Ontwerp   

Niets uitgevoerd   

Risico acceptatie   

Totaal opgevolgd en nog van Totaal opgevolgd en nog van Totaal opgevolgd en nog van Totaal opgevolgd en nog van 
toepassingtoepassingtoepassingtoepassing    

2222    3333    

Niet meer van toepassing   

Nog niet opgevolgdNog niet opgevolgdNog niet opgevolgdNog niet opgevolgd    
door Audit Vlaanderendoor Audit Vlaanderendoor Audit Vlaanderendoor Audit Vlaanderen    

        

Totaal Totaal Totaal Totaal             2222    3333    

Huidige Realisatiegraad (gerealiseerd / totaal opgevolgd en nog 
van toepassing)    

100 %    

Actief aan gewerkt ( (gerealiseerd + lopend) / totaal opgevolgd en 
nog van toepassing)    

100 %    

Niet opgenomen (niets uitgevoerd + risico acceptatie) / opgevolgd 
en nog van toepassing)    

0 %    

 
Deze stand van zaken over de aanbevelingen bleek eerder ook al grotendeels uit de jaarlijkse 
rapportering organisatiebeheersing. Bij de rapportering in 2021 werd immers nog de realisatie van één 
aanbeveling afgerond.  
 
De managementreactie die de geauditeerde formuleerde naar aanleiding van de auditbevindingen, vindt 
u terug in het volgende hoofdstuk. 

 

Mark Vandersmissen, 
Administrateur-generaal 

 

 
  



 

 7

Legende – maturiteitsinschatting aanpak organisatiebeheersing (OB) 
 

0 

Onbestaand  
Een adequaat kader ontbreekt en de organisatie rapporteert niet systematisch over organisatiebeheersing aan de raden. 

Ook door analyse onderbouwde verbeteracties zijn niet aanwezig.  

1 

Ad-hocbasis  
De organisatie neemt diverse initiatieven op vlak van de aanpak van organisatiebeheersing maar deze zijn nog 

onvoldoende adequaat (gekaderd, consistente toepassing, kwaliteitsvol). 

2 

Gestructureerde aanzet  
De organisatie hanteert een (beperkt) kader en past dit in belangrijke mate toe. De rapportering over 

organisatiebeheersing is consistent en degelijk. 

3 

Gedefinieerd  
De organisatie hanteert een adequaat kader dat overwegend goed wordt toegepast. De rapportering over 

organisatiebeheersing is al vele jaren degelijk. Het verbeteractieplan is onderbouwd door een actuele en adequate 

analyse. De aanpak van organisatiebeheersing wordt tussentijds bijgestuurd. 

4 

Beheerst systeem 

De organisatie hanteert een adequaat kader, past dit consequent toe en rapporteerde de afgelopen drie jaar op degelijke 

wijze over organisatiebeheersing aan de raden. Het verbeteractieplan is onderbouwd door een actuele en degelijke 

analyse. De aanpak van organisatiebeheersing wordt systematisch geëvalueerd en bijgestuurd. 
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4 MANAGEMENTREACTIE  

Het Lokaal Bestuur Lendelede is tevreden met de samenvatting van Audit Vlaanderen waarin staat dat 
we als lokaal bestuur een door beiden raden goedgekeurd kader hanteren en sinds 2020 jaarlijks 
voldoende uitgebreid rapporteren aan de raden. Door de zelfevaluatie van 2014, gebaseerd op de 
Leidraad Organisatiebeheersing, en de interne analyse van 2019, gebaseerd op het achtbouwstenen 
model, werden interne risico’s gedetecteerd die opgenomen werden in ons actieplan 
organisatiebeheersing en waarvoor beheersmaatregelen geformuleerd werden. We menen als 
managementteam dan ook te kunnen stellen dat we als bestuur inderdaad op een gestructureerde 
manier risico’s en verbeterpunten inzake organisatiebeheersing aanpakken en de vooropgestelde 
beheersmaatregelen uitwerken al is dat niet altijd binnen de vooropgestelde tijdshorizon. 
 
Audit Vlaanderen concludeert dat “het management een degelijk systeem ontwikkeld heeft om de 
geformuleerde aanbevelingen op te volgen. Het lokaal bestuur neemt de op te volgen aanbevelingen uit 
eerdere audits op in de actietabel van hun kader organisatiebeheersing. Ze rapporteert over de 
voortgang van de actietabel minstens jaarlijks tijdens de rapportering organisatiebeheersing aan het 
college en vast bureau.” Het managementteam kan aan deze conclusies van Audit Vlaanderen dan ook 
weinig toevoegen. 
 
Inzake de evaluatie aanpak organisatiebeheersing en  de aanbeveling 1 van Audit Vlaanderen zullen we 
als organisatie bekijken hoe we periodiek kunnen stilstaan bij  onze werking rond organisatiebeheersing. 
We zullen in ons kader opnemen  met welke periodiciteit we een zelfevaluatie wensen uit te voeren en 
dit toepassen. Tevens zullen we op regelmatige tijdstippen het actieplan organisatiebeheersing opvolgen. 
Zoals Audit Vlaanderen zelf in haar beoordeling aangeeft, volgen we als organisatie onze uit te werken 
beheersmaatregelen op maar rapporteren we daar niet intern over op vooraf bepaalde tijdstippen. Tot 
op heden worden de leden van het managementteam en het overkoepelend team overleg actief 
betrokken bij de opmaak van de diverse rapporten voor de gemeente- en OCMW raad waaronder het 
rapport over de organisatiebeheersing. Sommige van hen zijn zelf trekker voor het uitwerken van 
bepaalde beheersmaatregelen. Het lijkt ons dan ook logisch om op regelmatige tijdstippen het actieplan 
organisatiebeheersing op te volgen met de leden van het managementteam en het overkoepelend team, 
dat sowieso maandelijks samenkomt. 
 
Inzake de beoordeling van het systeem voor de opvolging van aanbevelingen en actieplannen oordeelt 
Audit Vlaanderen dat “het Lokaal bestuur Lendelede een goede aanpak heeft om signalen zoals 
aanbevelingen uit eerdere audits van Audit Vlaanderen op te nemen, de acties daaromtrent op te volgen 
en tot verbetering te kunnen komen” Wel is er opnieuw de bemerking dat er doorheen het jaar ontbreekt 
aan interne rapportering over de voortgang van de uitwerking van de beheersmaatregelen. Zoals 
hierboven aangehaald, zal hieraan tegemoet worden gekomen door op regelmatige tijdstippen het 
actieplan organisatiebeheersing op te volgen met de leden van het managementteam en het 
overkoepelend team, dat sowieso maandelijks samenkomt. 
 
Inzake de beoordeling van de realisatiegraad van de opgevolgde aanbevelingen, oordeelt Audit 
Vlaanderen dat alle aanbevelingen (A01, A02 en A03) ondertussen gerealiseerd zijn. Het managementteam 
kan deze vaststelling enkel erkennen en hieraan dan ook weinig toevoegen.  
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5 AUDITAANPAK 

Deze opdracht is uitgevoerd in overeenstemming met de internationale standaarden van het Institute 
of Internal Auditors (IIA). Elke vijf jaar evalueert een externe instantie of Audit Vlaanderen deze 
standaarden naleeft. 
 
Audit Vlaanderen verrichtte volgende werkzaamheden: 
 
− Op 22.02.2022 vond de openingsmeeting plaats waarbij deze auditopdracht werd toegelicht. 
− In de periode februari ’22 – mei ’22 voerde het auditteam de auditwerkzaamheden uit. 
− Een terugkoppeling over de belangrijkste auditbevindingen en conclusies vond plaats op 5.05.2022. 
− Het ontwerprapport werd op 28.06.2022 bezorgd aan de organisatie en met hen besproken op 

12.07.2022. 
− De managementreactie werd verkregen op 19.08.2022 en toegevoegd aan dit rapport. 

Het auditteam dat deze audit uitvoerde: 
 
− Genoveva Ravijts, auditor Audit Vlaanderen 
− Ellen Van Schelstraete, auditor, Deloitte 
− Elke Steen, senior auditor Audit Vlaanderen 
− Gunter Schryvers, manager-auditor, Audit Vlaanderen 
 
Supervisie over de opdracht werd waargenomen door: 
− Gunter Schryvers, manager-auditor Audit Vlaanderen 
 
Het rapport wordt verstuurd naar: 
 
De bestemmelingen bij Lokaal bestuur Lendelede 
 
− Christophe Vandecasteele Algemeen Directeur  
− Bruno Vanoverbeke Voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn en 

gemeenteraad  
− Carine Dewaele Burgemeester  

 
De leden van het auditcomité van de lokale besturen 
 
De voorzitter van de raden wordt gevraagd om het rapport aan de andere raadsleden te bezorgen. 
 
In het kader van actieve openbaarheid van bestuur plaatst Audit Vlaanderen het auditrapport op haar 
website, drie maanden nadat het lokaal bestuur het auditrapport definitief ontving. 
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6 AUDITBEVINDINGEN 

6.1 EVALUATIE AANPAK ORGANISATIEBEHEERSING 

6.1.1 Voorwaarden voor een beheerst systeem 

Een goede organisatiebeheersing draagt bij tot een sterk, doelgericht en nabij bestuur dat het 
vertrouwen van de burgers krijgt. 
 
Om te verzekeren dat lokale besturen een aantal minimale randvoorwaarden implementeren om 
gestructureerd aan organisatiebeheersing te kunnen werken, legt het Decreet Lokaal Bestuur in de 
artikels 217 t.e.m. 220 sinds 2014 enkele verplichtingen vast omtrent organisatiebeheersing: 
− de algemeen directeur legt in een kader het organisatiebeheersingssysteem vast (na overleg met 

het managementteam). 
− beide raden moeten het kader voor het organisatiebeheersingssysteem goedkeuren. 
− de algemeen directeur moet jaarlijks – uiterlijk voor 30 juni – rapporteren over de 

organisatiebeheersing aan het college, het vast bureau en beide raden. 
 
Gestructureerd werken aan organisatiebeheersing op niveau van de hele organisatie vormt een 
belangrijke basis voor de aanpak van organisatiebeheersing. Het helpt de organisatie om: 
− de risico’s die het bereiken van de organisatiedoelstellingen kunnen belemmeren te identificeren 

en te evalueren; 
− beheersmaatregelen te treffen om deze risico’s te beperken; 
− transparant te rapporteren over de actuele organisatiebeheersing en de evoluties daaromtrent. 
 
Praktijkervaringen en afstemming tussen diverse partners (bv. VVSG, Audit Vlaanderen) legden 
ondertussen de basis voor een meer concrete uitwerking van de decretale bepalingen. Om de 
maturiteit van de aanpak van organisatiebeheersing te beoordelen, gaat Audit Vlaanderen daarom na 
of:  
− de raden een degelijk kader goedkeurden. . . . Een degelijk kader omvat minimaal (1) een verwijzing 

naar    het gehanteerde model (2) de periodiciteit en werkwijze waarmee de eigen werking evalueert 
en (3) de wijze waarop de algemeen directeur jaarlijks over organisatiebeheersing zal rapporteren 
aan de raden;  

− het goedgekeurde kader ook integraal toegepast wordt; 
− de algemeen directeur jaarlijks tijdig een degelijk rapport over organisatiebeheersing voorlegt 

aan de raden. Een dergelijk rapport omvat minimaal (1) een beschrijving van de gekozen aanpak 
organisatiebeheersing (2) een terugblik op het afgelopen jaar en een algemeen beeld van de stand 
van zaken en (3) een vooruitblik op de lopende en toekomstige projecten. Deze nota bevat 
inspiratie voor een degelijke rapportering;  

− de organisatie een actueel zicht heeft op risico’s die het bereiken van de doelstellingen kunnen 
belemmeren, deze op een systematische wijze identificeert en evalueert    (bv. door een 
kwalitatieve zelfevaluatie) en vertaalt naar een helder verbeteractieplan    dat erop is gericht om 
maatregelen te nemen om de vastgestelde risico’s te beperken; 

− het goedgekeurde kader periodiek op systematische wijze wordt geëvalueerd en bijgestuurd 
(bv. om rekening te houden met evoluties en in functie van de werklast voor en maturiteit van de 
organisatie). 
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6.1.2 Beoordeling en aanbevelingen 

 
Lokaal bestuur Lendelede zet goede stappen om op een gestructureerde manier risico’s en 
verbeterpunten inzake organisatiebeheersing aan te pakken. De organisatie formuleerde een gezamenlijk 
kader dat ze ook toepast. Wel ontbreekt in het kader de bepaling van de periodiciteit voor de uitvoer 
van een zelfevaluatie. Het lokaal bestuur gebruikt sinds 2014 de Leidraad Organisatiebeheersing en 
voerde toen op basis daarvan een zelfevaluatie uit. In 2019 voerde ze ter voorbereiding van het 
meerjarenplan een omgevingsanalyse uit en maakte daarvoor gebruik van een ander model,. Uit die 
analyse kwamen onder meer een aantal interne risico’s naar voor die de organisatie opnam in haar 
actieplan. . De organisatie volgt haar uit te werken beheersmaatregelen op maar rapporteert daar niet 
intern over op voorafbepaalde tijdstippen.. De jaarlijkse rapportering organisatiebeheersing sinds 2020 
is voldoende uitgebreid en gebeurt naar alle politieke niveaus.  
 
 
In 2014 voerden gemeente en OCMW op basis van de Leidraad Organisatiebeheersing samen een brede 
en degelijke zelfevaluatie uit. Een nota inzake “het kader Intern Controle Systeem (ICS)” gaf vanaf 2015 
een invulling aan de organisatiebeheersing binnen gemeente en OCMW Lendelede. Hoewel niet formeel 
goedgekeurd door de raden, was de nota ICS wel in voege tot 2019. Dat jaar keurden de gemeenteraad 
en de raad voor maatschappelijk welzijn een nieuw kader organisatiebeheersing goed. Dat kader geldt 
sindsdien voor gemeente, AGB Lendelede (AGL) en OCMW. Het AGL nam in zijn statuten op dat het de 
opvolgingsrapportering organisatiebeheersing voorlegt aan de gemeenteraad. Het lokaal bestuur 
bouwde voor de uitwerking van het kader in 2019 verder op de Leidraad. Het nam een aantal elementen 
zoals het model, het actieplan en de methode van zelfevaluatie op om met een tijdshorizon tot 2025 
richting te geven aan hun aanpak organisatiebeheersing. . Wel ontbreekt in het kader de bepaling van 
de periodiciteit voor de uitvoer van een zelfevaluatie. Het lokaal bestuur gebruikt sinds 2014 de Leidraad 
Organisatiebeheersing en voerde toen op basis daarvan een zelfevaluatie uit. In 2019 voerde ze ter 
voorbereiding van het meerjarenplan een omgevingsanalyse uit en maakte daarvoor gebruik van een 
ander model,. Uit die analyse kwamen onder meer een aantal interne risico’s naar voor die de organisatie 
opnam in haar actieplan 
 
In het huidige goedgekeurde kader is een actieplan organisatiebeheersing opgenomen. Deze lijst met 
acties inzake organisatiebeheersing krijgt sinds 2015 een regelmatige aanpassing. Dat gebeurde o.a. in 
2017 met de aanbevelingen uit de organisatieaudits van Audit Vlaanderen. In 2019 werd de actielijst 
uitgebreid naar aanleiding van een omgevingsanalyse uitgevoerd onder begeleiding van een 
adviesbureau. Daaruit volgde bv. de bevinding dat medewerkers nood hebben aan meer uitgeschreven 
procedures. De risicoanalyse binnen het budgetbeheerproces a.d.h.v. het zelfinschattingsinstrument van 
Audit Vlaanderen resulteerde in 2020 in uit te werken beheersmaatregelen die opgenomen werden in de 
actielijst. Ook de acties die volgden uit de resultaten van de ICT-veiligheid-basisaudit die gecofinancierd 
werd door de Vlaamse Overheid voegde het bestuur toe aan de actielijst. De organisatie rekent erop dat 
de verantwoordelijken hun acties zelf opvolgen. Het ontbreken van een regelmatige interne rapportering 
rond de opvolging van  de actielijst vergroot de kans dat deze acties niet binnen de vooropgestelde 
datum gerealiseerd geraken.  
 
De decretale verplichting om jaarlijks voor 30 juni aan beide raden te rapporteren over 
organisatiebeheersing, kwam de algemeen directeur zowel in 2020 als in 2021 na. De rapportering 
baseert zich onder meer op een actielijst met verbetervoorstellen (actieplan) en vermeldt per thema van 
de Leidraad de verantwoordelijken (trekkers), de voorgestelde beheersmaatregelen en projecten, een 
streefdatum en een stand van zaken. Dit rapport vermeldt ook aanbevelingen uit eerdere audits, 
controles en rapporteringen en de beheersmaatregelen die daaruit volgen. De algemeen directeur licht 
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het rapport mondeling voldoende uitgebreid toe aan het management en de raden. Hierdoor beheerst 
de organisatie het risico op onvoldoende transparantie ten aanzien van haar raadsleden.  
 
Om tot een nog sterkere organisatiebeheersing te komen, dient het lokaal bestuur op regelmatige basis 
een brede zelfevaluatie-oefening te plannen over alle bestuursdomeinen en thema’s van de Leidraad 
heen en deze periodiciteit te verankeren in haar kader. Dit zal de organisatie meer garantie bieden om 
tijdig nieuwe risico’s of risico’s die aan belang winnen, te detecteren.  
 
 

 

6.2 OPVOLGING VAN EERDER GEFORMULEERDE AANBEVELINGEN 
 

6.2.1 Beoordeling systeem voor de opvolging van aanbevelingen en actieplannen 

 
Lokaal bestuur Lendelede heeft een goede aanpak om signalen zoals aanbevelingen uit eerdere audits 
van Audit Vlaanderen op te nemen, de acties daaromtrent op te volgen en tot verbetering te kunnen 
komen. De tijdige realisatie van beheersmaatregelen blijkt deels afhankelijk van individuele initiatieven. 
Doorheen het jaar ontbreekt een interne rapportering in het MAT over de voortgang van de uitwerking 
van de beheersmaatregelen.  
 
Het lokaal bestuur ontwikkelde een degelijk systeem om aanbevelingen uit audits of bevindingen uit 
omgevings- en risicoanalyses te vertalen naar een actieplan met risico’s en uit te werken 
beheersmaatregelen. Dit actieplan vermeldt de “trekkers”, de streefdatum en de geplande uitwerking. Er 
is geen prioritering van risico’s naar grootteorde.  
 
Hoewel het actieplan een regelmatige vernieuwing kent naar aanleiding van specifieke gebeurtenissen 
(een audit, een omgevingsanalyse of een uitgevoerde risicoanalyse van een proces), zijn er geen vaste 
momenten doorheen het jaar waarop de algemeen directeur een stand van zaken bevraagt aan alle 
trekkers (zie 6.1.2). De medewerkers nemen verantwoordelijkheid op bij de uitwerking van 
beheersmaatregelen. Waar het gaat over de opvolging van de aanbevelingen uit eerdere audits van Audit 
Vlaanderen blijkt deze aanpak te werken. Evenwel loopt de organisatie het risico laattijdig te ageren 
indien dit uitgangspunt van zelfsturing onvoldoende effectief blijkt en ze daardoor vooropgestelde 
doelen niet behaalt. 
 

Aanbeveling    1111    
De organisatie herbekijkt hoe ze periodiek wil stilstaan bij haar werking rond organisatiebeheersing. 
Ze neemt in haar kader op met welke periodiciteit ze een zelfevaluatie wil uitvoeren en past dit toe. 
Daarnaast doet ze op regelmatige tijdstippen een opvolging van het actieplan organisatiebeheersing. 

Risico dat hiermee kan worden beheerst: 
De organisatie detecteert tijdig organisatiebreed nieuwe risico’s of risico’s die aan belang winnen. 
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6.2.2 Beoordeling realisatiegraad van de opgevolgde aanbevelingen 

Het overzicht van de realisatiegraad van de opgevolgde aanbevelingen is opgenomen in de samenvatting 
van dit rapport. 
 
Op 22 juni 2017 leverde Audit Vlaanderen een auditrapport op over de organisatie-audit bij gemeente en 
OCMW Lendelede (resp. auditopdracht 1706_008 en 1706_023). Deze rapporten bevatten drie 
aanbevelingen voor de gemeente (A01, A02 en A03) en twee aanbevelingen voor het OCMW (A01 en A02), 
waarvoor het management een streefdatum, een verantwoordelijke en een actieplan bepaalde. Al deze 
aanbevelingen zouden voor 30 juni 2018 gerealiseerd zijn. Gemeente en OCMW kregen telkens twee 
identieke aanbevelingen (A01 en A02). In totaal kreeg het lokaal bestuur drie unieke aanbevelingen (A01, 
A02 en A03).  
 
Na een tussentijdse opvolging in 2019 van de twee aanbevelingen (A01 en A02, voor gemeente en OCMW) 
bleek één ervan nog niet gerealiseerd (A01). De huidige thema-audit “Interne monitoring met financiële 
impact 2206 010” volgt deze aanbeveling opnieuw op samen met de resterende nog niet eerder 
opgevolgde aanbeveling (A03).  
 
Uit de onderstaande vaststellingen blijkt dat alle aanbevelingen van de organisatie ondertussen 
gerealiseerd zijn.  
 
De bevindingen per opgevolgde aanbeveling worden hier bondig weergegeven: 
 
Audit: Organisatieaudit bij gemeente en OCMW Lendelede Organisatieaudit bij gemeente en OCMW Lendelede Organisatieaudit bij gemeente en OCMW Lendelede Organisatieaudit bij gemeente en OCMW Lendelede 1706 008 en 1706 0231706 008 en 1706 0231706 008 en 1706 0231706 008 en 1706 023     
 

Aanbeveling A01: 

Opdat de raad en het management een geconsolideerd zicht zouden krijgen op de risico’s die het 
behalen van hun doelstellingen zouden kunnen bemoeilijken, alsook op de beheersmaatregelen die 
werden getroffen om deze risico’s te beperken, bepaalt de gemeente/het OCMW een kader voor 
interne controle / organisatiebeheersing. (Een actualisatie van) De geconsolideerde nota m.b.t de 
reeds uitgevoerde zelfevaluatie kan hiervoor de basis vormen.  
De secretaris rapporteert minimaal jaarlijks over de toepassing van dit kader aan de raden. (Een 
actualisatie van) Het reeds opgestelde actieplan kan hierbij als aanzet dienen.  

Streefdatum Status van het bestuur Status Audit Vlaanderen Nieuwe streefdatum 

25/11/201925/11/201925/11/201925/11/2019    gerealiseerd gerealiseerd / 

 
Vaststelling: Audit Vlaanderen concludeert dat lokaal bestuur Lendelede een kader bepaalde en sinds 
2020 de jaarlijkse rapportering organisatiebeheersing uitvoert. (zie 6.1.2)  
 

Aanbeveling A03:  

Teneinde het aankoopproces op een systematische, planmatige, uniforme en kostenefficiënte wijze 
te laten verlopen, evalueert de organisatie de huidige aanpak en legt ze de rollen en 
verantwoordelijkheden duidelijk vast. Een consequente aanpak van bestelbonnen met aandacht 
voor de werkbaarheid, al dan niet gebruik makend van het invoeren van delegaties is hierbij van 
belang. 

Streefdatum Status van het bestuur Status Audit Vlaanderen Nieuwe streefdatum 

30/06/201830/06/201830/06/201830/06/2018    gerealiseerd gerealiseerd / 
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Vaststelling:  De vooropgestelde streefdatum om deze beheersmaatregel te realiseren, was juni 2018. 
Op 13 mei 2020 legde het lokaal bestuur finaal het afgesproken betaalproces vast. College en vast bureau 
zijn budgethouder, waarbij bestelaanvragen decentraal gebeuren en opgevolgd worden. De bedragen 
voor het gedelegeerd budgethouderschap zijn vastgelegd en alle personen die een doordelegatie kregen, 
zijn opgelijst. Er zijn principiële afspraken gemaakt over het vergelijken van prijzen en aankopen via 
internet. Op 1 oktober 2020 werd gestart met de invoering van dit aankoopproces.  Op 31 augustus 2021 
vond er een evaluatie plaats van deze procedure waarbij een aantal werkpunten zijn genoteerd. 
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7 AANBEVELINGEN AANPAK ORGANISATIEBEHEERSING 

 

Nr. Aanbeveling Streefdatum 
Verantwoordelijke/ 
initiator 

Actieplan of opmerkingen 

A1 De organisatie herbekijkt hoe ze periodiek wil stilstaan bij haar werking rond organisatiebeheersing. 

Ze neemt in haar kader op met welke periodiciteit ze een zelfevaluatie wil uitvoeren en past dit toe. 

Daarnaast doet ze op regelmatige tijdstippen een opvolging van het actieplan organisatiebeheersing. 

 

Risico dat hiermee kan worden beheerst:  

De organisatie detecteert tijdig organisatiebreed nieuwe risico’s of risico’s die aan belang winnen 

1.07.2023 Algemeen Directeur In de gemeente- en OCMW raad van juni 

2023 wordt in ons kader de periodiciteit  

voorzien waarin we een zelfevaluatie 

willen uitvoeren. 

 

Het lijkt ons in eerste instantie 

aangewezen om eenmaal per legislatuur 

een uitgebreide interne analyse/ 

zelfevaluatie te houden en dit volgens 

het goedgekeurd kader van de 

organisatiebeheersing. 

 

Tussentijds kan dan voorzien worden in 

een zelfevaluatie van één of meerdere 

thema’s van de leidraad 

organisatiebeheersing. 

 

Tegen juni 2023 wordt op regelmatige 

tijdstippen het actieplan 

organisatiebeheersing opgevolgd samen 

met de leden van het managementteam 

en het overkoepelend team. 
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