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Geachte leden van de Commissie van Onderzoek,  

 

Hierbij zenden wij u de “Managementletter tussentijdse controle 2020 Werkorganisatie 
BUCH” van de IPA-ACON Assurance b.v. IPA-ACON heeft in deze managementletter vooral 
aandacht besteed aan de interne beheersing en de rechtmatigheid. Het betreft activiteiten 
die van belang zijn voor een verdere kwalitatieve verbetering van de bedrijfsvoering bij de 
werkorganisatie BUCH. 

 

Het doet ons genoegen dat IPA-ACON constateert dat “Het ‘overall beeld’ vanuit de VIC over 
de eerste 8 maanden van 2020 is dat de organisatie weer vooruitgang heeft geboekt. Er is - 
zichtbaar - inzet gepleegd en aandacht besteed aan de interne controles.” 

 

Aanbevelingen uit vorige managementletters zijn door de werkorganisatie BUCH zodanig 
opgepakt dat een verbetering van de bedrijfsvoering geconstateerd kan worden. Op een 
aantal terreinen zijn duidelijke stappen voorwaarts gezet. En dat in de bijzondere situatie 
waarin de gemeenten op dit moment verkeren. 

 

De aandachtspunten en adviezen uit de voorliggende managementletter worden door de 
werkorganisatie BUCH opgepakt. Het managementteam monitort periodiek de voortgang 
middels een overzicht met de aanbevelingen, de concrete vervolgacties en de daaraan 
gekoppelde planning. 

 

Het college heeft er vertrouwen in dat de geconstateerde positieve lijn voortgezet kan 
worden.  

 



 

 

 
 

 
 
Tot slot 
Hebt u nog vragen? Neemt u dan contact op met Birgit Felstau, strategisch adviseur  van het 
team Regie via telefoonnummer 088 909 7130. Wilt u bij correspondentie het kenmerk 
21uit00948 vermelden? 
 

Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders van Bergen, 

  
mr. M.N. (Martijn) Schroor  dr. J.P. (Peter) Rehwinkel 
secretaris burgemeester 
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