
Deloitte.

Gemeente
Haarlemmermeer

Accountantsverslag voor
het boekjaar eindigend op
31 december 2011

11 mei 2012



Deloitte. atant5 831.

1817 MS Alkmaar
Postbus 270
1800 AG Alkmaar

Tel: (088) 2882888
Fax: (088) 2889702
www.deloitte.nl

Aan de auditcommissie

van de gemeente Haarlemmermeer

Postbus 250

2130 AG HOOFDDORP

c.c. het college van burgemeester en wethouders

Datum Behandeld door Ons kenmerk

11 mel 2012 drs. A.R. Sallehart RN 120141 R/MB/31 13051290
J.F. de Boer RA

Onderwerp

Accountantsverslag van de gemeente Haarlemmermeer voor het boekjaar eindigend
op 31 december 2011

Geachte eden van de auditcommissie,

Hierbij ontvangt ii het accountantsverslag over het boekjaar 2011. Dit verslag geeft onze
belangrijkste bevindingen weer.

Wij hebben de jaarrekening 2011 van de gemeente Haarlemmermeer, opgesteld onder
verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders, gecontroleerd. Bij deze
jaarrekening hebben wij op 11 mel 2012 een goedkeurende controleverkiaring verstrekt.

In het bijgevoegde accountantsverslag treft u eon analyse aan van uw vermogen en resultaat.
Vervolgens zijn onze controlebevindingen samengevat.

Wij hebben hot concept accountantsverslag, conform de geldende procedureafspraken, met de
auditcommissie besproken.

Hoogachtend,

Coil: MG

Op alle opdrachten verricht door Deloitte zijn de ‘Algemene Voorwaarden Dienstverlening Deloitte Member of
Nederland, november 2010’ gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24362837 Deloitte Touche Tohmatsu LimNed
van toepassing.
Deloftte Accountants B.V. is ingeschreven in het handeisregister van de Kamer van Koophandel te
Botterdam onder nummer 24362853.
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1. Inleiding

1.1. Opdracht

Binnen het kader van een meerjarige overeenkomst tussen uw gemoonte en
Deloitte Accountants B.V. tot het controloren van uw jaarrekening worden elk jaar de onderlinge
afspraken bevostigd met een opdrachtbovestiging. Met deze opdrachtbevestiging (kenmerk 11/1 34)
heeft u ons op meer gedetailleerde wijze opdracht gegeven tot het controleren van de
jaarrekening 2011.

1.2. Controleaanpak

Onze controle startle in de zomer en in hot najaar 2011 met het maken van een analyse van de
risico’s waar u als gemeente mee to maken hoeft. Dezo risicoanalyso zion wij als eon gezamenhijke
actie van ons controletoam en vertegenwoordigors van uw gemeento (auditcommissie, bostuur en
management) en maakte deel uit van onzo pre-auditgesprekken met de diverse gremia. Het doel
hiorvan is op basis van do gezamenhijke kennis van uw organisatie, uw omgeving en brancho tot
een zo volledig on bruikbaar mogelijke risicoanalyse to komen, die als basis voor verdore
controlewerkzaamheden dient. Het gaat hierbij om do extorne risico’s en do risico’s in do
bedrijfsvooring. Bij doze invontarisatio ligt de focus op do risico’s in de voor do jaarrekening
rolovante processon. Do uitkomston van doze procossen dienon to resulteron in verantwoordo
transacties in do jaarrekening.

Onzo risicoanalyse en daarop gobaseerde controleaanpak richten zich niet uitsluitend op do
jaarrekening zeif, maar ook op hot systeom van interne boheorsing. Hoe betor dat systeom
functioneert, hoe moor zokorhoid bestaat dat betrouwbare informatie wordt opgoleverd, zowol
tussentijds als bij do jaarverantwoording. Omdat doze intorno beheersing hot gehele jaar goed
dient to functioneren, hooven wij met de aanvang van onzo controle niet te wachten totdat de
jaarrekening goreed is. Onzo controle vindt daarom voor eon bo(angrijk deel reeds in do zomer en
het najaar plaats. Wij onderzooken tijdens do interim-controlo do proces- en programmarisico’s, om
to bepalon of hiorin voldoondo beheersmaatrogelen (do AOIIB) zijn getroffen. Hot product van doze
faso van do controlo is eon managemontletter met daarin, wanneor dit aan de orde is, opgonomon
vorbeterpunten br verdero optimalisatio van do interno behoorsing.

Zoals met u afgesproken, hobben wij de interim-controle ton opzichto van vorig jaar aanzienhijk
vervroogd. De interim-controlo is uitgevoord in juli en augustus 2011. Do uitkomston zijn in
novembor 2011 met do auditcommissie besprokon. Wij hebbon do afgolopon maanden
geconstatoord dat door uw gemeente voldoende opvolging wordt gegeven aan onze aanbevolingen
on adviezen. Wij hebbon inmiddels afspraken gomaakt voor onze tussontijdse controle 2012. Doze
laton wij wedorom vroegtijdig plaatsvinden.
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Bij de jaarrekeningcontrole stellen wij vast of de jaarrekening is opgesteld volgens do geldende
verslaggevingsvoorschriften (het Besluit Begroting en Verantwoording provincies on gemeonton,
hierna: BBV), of do door u opgesteldo jaarrekening een getrouw beed geeft en of de baton en
fasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Ook stellen wij vast dat de poston in
de jaarrekening adequaat zijn toegelicht. Onzo controle houdt niet in dat wij alle posten controleren.
Onzo aanpak heoft als doel om belangrijke onjuistheden en/of onrochtmatighedon te ontdekken,
rekening houdend met de materialiteitsgrenzen zoals vastgolegd in hot Bosluit Accountantscontrole
Decentralo Overhedon (hierna: BADO).

Het product van de jaarrokeningcontrole is do controleverkiaring bij de jaarrekening en dit
voorliggende accountantsverslag.

Wij zijn op 13 februari 2012 gestart met de controle van de jaarrekening 2011. Dit is een versnelling
ten opzichte van voorgaand jaar. Bij aanvang van do baianscontrole was de kwaliteit van do ter
controle aangeboden concept jaarrekoning toereikend om onze controlo to starten en at to ronden.
Wij vinden dit eon prestatie van formaat. Do dossiervorming was adequaat on tevens hebben wij
vollodige medowerking van uw medowerkers gehad bij hot uitvoeren van onzo
controleworkzaamheden. Wij zion overigens goode mogelijkhoden om hot proces volgend jaar nog
verdor te versnollon. Samon met eon afvaardiging van de auditcommissie hebbon wij do
mogolijkheden van oen verdoro vervrooging met hot ambtelijk management bosproken. Dit lljkt,
rekening houdend met eon aantal nog to nemon behoorsingsmaatrogelen, haalbaar.

Tijdens do slotfase van do jaarrokeningcontrole 2011 hebbon wij nieuwe informatie ontvangen met
betrekking tot een bij ons bekend juridisch geschil. Wij zijn conform do goldonde
controlestandaarden gohoudon om ale relevante informatie te overwogen. Dit is ongeacht of die
informatie do in do jaarrekening opgenomon beweringon onderstount of daarmee in togenspraak
Iijkt to zijn. Do controle van do jaarrekening is immors eon cumulatief en itoratief procos. Do
informatie die ons onder do aandacht is gekomon, noodzaakto ons om onze oordoro
risico-inschattingen to heroverwegen. Do controlostandaarden voreisen in eon dergolijk goval dat
wij voor hot uitvoeren van eon adequate controlo do aard, timing en omvang van onze
controlemaatrogolen horovalueren on zo nodig moor aannomelijk makonde controe-informatio
dienen to vorkrijgen. Voor do goode ordo wijzon wij u erop dat wij met doze actios slochts opvolging
hebben gogeven aan oen signaal conform onze vorantwoordolijkheid als controlerend accountant.
Hot is niet aan ons eon moning to formuleren in hot lopende goschil, maar hot is uitsluitend aan ons
do niouwo informatio to betrokkon bij do b000rdeling van mogelijko consoquentios van materiëlo
betokonis voor do jaarrekening 2011. Onze werkzaamheden betroffon roguliere
controlewerkzaamheden.

Do evaluatie on uitkomst van onze werkzaamheden hooft ertoo geleid dat de concept
jaarstukkon 2011 voor wat betreft do toelichtendo toksten zijn aangescherpt. Daarnaast is de
gemoente recent met niouwo ontwikkelingen goconfrontoord, wolko tevens aanleiding hebbon
gegovon do toelichtonde toksten aan to vullen met de informatie vanuit de actuolo situatie.
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De belangrijkste bevindingon vanuit onze controlo en de daaraan gekoppelde adviezen hebben wij
in dit verslag opgenomen. Wij vragen de komende periode uw aandacht voor het opvolgen van do
gegeven adviezen die naar onze mening direct bijdragen aan een verbetering van de
verslaglegging, hot inzicht in de financiële positie dan wel do verbetering van de intorne beheersing
van uw organisatie. Wij adviseren u om de follow-up van do bevindingen te bewaken.

1 3. Onafharikelijkheid

De voorschriften in het kader van onafhankelijkheid zijn binnen do Nederlandse Beroepsorganisatie
van Accountants (de NBA) opgenomen in de “Nadere voorschriften inzake onafhankelijkheid van
de openbaar accountant” (hierna: NVO) en vormen een belangrijk onderdeel van hot
“normenkader” waaraan eon accountant moot voldoon. Do naleving van do NVO is binnen do
organisatie van Deloitte ingebed.

Op basis van onze toetsing aan het normenkader en waar nodig aanvullend getroffen maatregofen
concludoren wij dat onze onafhankolijkheid als cortificerend accountant bij uw gemeente in 2011
voldoende is gowaarborgd.
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2. Uw vermogen en resultaat

In hot BBV (Besluit Begroting en Verantwoording), do verslaggevingsregels van gemeenten, wordt
eon duidelijk onderschoid gemaakt tussen resultaatbepaling en resultaatbestemming. Alle baton en
lasten dienen via do programmarekening to lopen. Er mogeri geen baten of asten rechtstreoks in
het eigen vermogen worden gemuteerd.

De mutaties in het eigon verrnogen vindon plaats door middel van de resultaatbestemming. Hot
resultaat vOOr bestemming bedraagt € 34.711.000 voordelig. Per saldo is tussentijds reeds
€ 32.277.000 in do reserves gestort, zodat het uiteindelijko nog to bostemmen jaarrosultaat
€ 2.434.000 voordelig bedraagt. Dit bedrag is afzondorlijk vermold onder hot oigen vormogon in do
balans.

In hot hiornavolgende ovorzicht hebben wij do mutaties in do reserves schomatisch weorgogevon
(x € 1.000):

Stand van de reserves pen januari € 289.923 € 277.718 € 304.494

Tussentijdse rosultaatbestomming tijdons boekjaar -I- € 19.689 € 23.405 € 32.277

Nog to bestemmen resultaat bij jaarrekening € 7.484 € 3.371 € 2.434

Totaal (= resultaat vôór bestemming) € 12.205 € 26.776 € 34.711

Stand per 31 december € 277.718 € 304.494 € 339.205

Do reserves van uw gemoente zijn in 2011 met eon bodrag van € 34.711.000 toogenomon. Dit
komt overoon met hot rosultaat voor bostomming van € 34.711.000 voordolig. Do omvang van uw
reserves bedraagt ultimo 2011 46 % van hot balanstotaal (2010: 42% van hot balanstotaal).

Het positiove exploitatioresultaat 2011 is mode ontstaan na eon aantal incidontole baton en lasten.
In uw jaarstukken hooft u in de paragraaf Ovorzicht incidentelo baten en laston doze incidentelo
baton en lasten toegolicht.

Voor eon meor uitgobreicle analyse van het rekoningresultaat over het jaar 2011 verwijzon wij naar
do toelichting op do programmarekening en hot ovorzicht van incidentele baton on lasten dat is
opgenomen in doze toelichting.
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3. Controlebevindingen
jaarrekening 2011

3.1. Controleverklaring

Bij de jaarrekening 2011 van uw gemeente hebben wij op 11 mel 2012 een goedkeurende
controleverkiaring verstrekt. In dit hoofdstuk rapporteren wij u de belangrijkste bevindingen van de
jaarrekening 2011.

3.2. Grondexploitatie

Verloop waardering grondexploitaties

De gemeente Haarlemmermeer actualiseert de grondexploitaties tweemaal per jaar. Te weten met
het MPG (pelldatum 1 januari) en met het tMPG (peildatum 30 juni). De afgelopen jaren was het
MPG de basis voor het opstellen van de jaarrekening. Door uw wens tot het vervroegen van het
jaarrekeningtraject 2011 heeft het college de meest risicovolle grondexploitaties per 1 januari 2012
geactualiseerd, om te voorkomen dat actuele ontwikkelingen, die een (negatief) effect hebben op
de waardering van de grondexploitaties, niet in de jaarrekening worden verwerkt. Deze actualisatie
geeft het volgende beeld:

28 5

tMPG, per 30 juni 2011 30 15

Actualisatie, per 31 december2011 32 15

Actuele inzichten in de regionale kantoren- en bedrijventerreinen en de nota’s Woonvisie en
Bestuurlijke voortgangsrapportage Wonen voor de woningbouw zijn verwerkt in het tMPG. Dit heeft
geleid tot een toename van de voorziening met € 12 miljoen ten opzichte van het MPG. Ongeveer
€ 10 miljoen is aan de voorziening gedoteerd vanwege ‘kleurwijziging’ van niet in exploitatie
genomen gronden. Dit komt doordat de Iooptijden van diverse projecten is verlengd. Per 31
december 2011 zijn de risico’s en uitgangspunten van een zestal grondexploitaties geactualiseerd.
Dit heeft geresulteerd in een extra dotatie van € 2 miljoen aan de verliesvoorziening voor “in
exploitatie genomen gronden”.

11 mel 2012.
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In de komende maanden worden programmakeuzes opnieuw geactualiseerd. De gevolgen van
doze actualisatie worden verwerkt in het komende MPG. Wij adviseren u om bij het maken van
programmakeuzes meerdere scenario’s uit te rekenen. Dit biedt u inzicht in de financiële effecten
van een programmakeuze. Op dit moment doet u dit nog niet. U heeft inzicht in de individuole
risico’s per project. Er is goon (gevoeligheids)analyse (wat gebeurt als één of meerdere risico’s zich
effectueren) op portefeuilleniveau plaatsgevonden.

Overige opmerkingen grondexploitaties

In 2011 is de grondexploitatie Vinex-locatios afgesloten. Dit heeft geresufteerd in een winstname
(die als bate in de programmarekening is verwerkt) van € 40 miljoen. Daarnaast heeft ook
winstneming op do Beukenhorst plaatsgevonden.

Wij merken nog op dat:

• Er in 2011 € 14 miljoen aan do verliesvoorziening is gedoteerd.

Er voor € 16 miljoon gronden is ingebracht in de “GEM President C.V.”. De verkoop is conform
de Samenwerkingsovereenkomst. De GEM President C.V. is een deelneming van do
gemeente Haarlemmermeer. Indirect heeft de gemeente hierin een belang van 39 %. De
verkoop is conform de verslaggevingsregels verantwoord.

Alleen de verliezen op do grondexploitaties die niet meer afwendbaar zijn, zijn verantwoord in
do jaarrokening. Verliezen die nog afwendbaar zijn door programmatische aanpassingen zijn
niet meegenomen in de bepaling van de hoogte van de verliesvoorziening. Deze
programmatische aanpassingen dienen nog wel aangeboden to worden aan do raad.

3.3. Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkingen aan S.A.D.C.
De kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen zijn in 2011 toegenomen met € 9 miljoen. Dit betreft
eon kapitaalstorting aan Schiphol Area Development Company N.y. (S.A.D.C.). Hot totale
kapitaalbelang ultimo 2011 komt daarmee op € 16 miljoen. De bijdrage ad €9 miljoen maakt
onderdeel uit van een kapitaaltoezegging van € 20 miljoen, waarvan € 11 miljoen nog niet is
gestort. Do gemeente Haarlemmermeer staat daarnaast tot maximaal € 20 miljoen garant voor
door S.A.D.C. afgesloten leningen.

De aandeolhouders van S.A.D.C. hebben in december2011 hot bedrijfsplan 2012-2016 van
S.A.D.C. vastgesteld. Uit het plan blijkt dat de komendo jaren positiove resultaten worden verwacht,
waardoor do overige reserves van S.A.D.C. toenemen.

Leningen en garantstellingen

In zijn algemeenheid is de gomeente Haarlemmermoer alert op de door do gemeento verloende
garantstollingen voor do door instellingen aangotrokken goldieningen.
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Wij adviseren u, in het licht van de actuele ontwikkelingen in de woningcorporatiesector, do interne
monitoring te verhogen en extra alert te zijn. In dit kader brengen wij het volgende onder uw
aandacht:

1. U heeft ultimo 2011 € 41,1 miljoen aan verstrekte leningon bij woningcorporaties
(zogenoemde toegelaten instellingen) uitstaan. Daarnaast staan uw gemeente en hot WSW
(Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw) elk voor 50 % garant voor leningen die de
woningcorporaties zeif op do kapitaalmarkt hebben afgesloten. Ultimo december 2011
bedraagt hot gemeenteiijke aandeol in doze garantstelling volgens do jaarrekening
€ 247 miljoen.

2. Het CFV (Centra& Fonds voor do Volkshuisvesting) en het WSW toetsen (tenminste jaarlijks),
leder vanuit hun eigen rol on verantwoordolijkheid respoctievelijk do financiële soliditeit en do
financieringspositie van do woningcorporaties. Als uitkomst van deze toets kent het CFV de
corporaties een kwalificatio toe. Doze kwafificatie publiceert zij op haar wobsite.

Wij adviseren u deze informatie to benutten voor uw toezicht op de verstrekte garanties en
leningen. Op basis hiervan kunnen eventuele risico’s worden onderkend, wat u in staat stelt om
daarop tijdig to anticiperen en (intern) te rapporteren c.q. maatregelen te nemon.

3.4. Onzekerheden in de jaarrekenng

Uw gemeente loopt diverse risico’s. Belangrijke risico’s staan in uw paragraaf
Weerstandsvermogen. Voor zover risico’s concrete onzekerheid met zich meebrengen in do
waardering van specitieke balansposten, worden doze ook bij do betreffendo balanspost toegelicht.
Graag vestigen wij in dit verband uw aandacht op do volgende toelichtingen in do jaarrekeriing:

In do jaarrekening is onder do overlopende activa eon vordering opgenomon op hot ministorie
van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie ad € 2,1 miljoen. Deze vordoring houdt
verband met hot feit dat het ministerie hot project Westflank Haarlemmormeer hoeft beeindigd.
Door uw gemeente was reeds € 2,1 miljoon aan kosten gemaakt die u nu claimt bij het
ministerio. Hot risico bestaat dat deze claim niet of alleon ten dole wordt toegowezen.

Onder do post overlopende activa is per ultimo 2011 € 2 miljoen aan nog op te loggen
precariobelasting 2011 opgonomen. In 2012 zijn do aanslagon door do gomeenschappelljke
regeling Cocensus opgelegd. Nutsbedrijven hobben bezwaar/boroep aangotekond. Do
uitkomst hiervan is nog onzeker.

3.5. Single information, Single audit (SiSa)

3.5.1. Ontwikkelingen

Do procedure die uw gemeento moet naleven bij do aanlevering van de bestanden aan het CBS is
niet wezenlijk gewijzigd. Uw gemoente dient in eon vast, voorgoschreven stramien eon zevontal
documenten aan het CBS to leveren.

11 mei 2012.
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3.5.2. Fouten en onzekerheden SiSa

Op grond van het Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden (BADO), artikel 5, lid 4,
rapporteren wij in dit rapport over de fouten en onzekerhedon van do specifieke uitkeringen die
in 2011 vallen onder SiSa. Wij doen dit door middel van een tabe!, die ook moet worden
opgenomen als or geen fouton of onzokerheden goconstatoord zijn. Wij hobben do controle op
deze rogolingen uitgovoerd op basis van do door u opgemaakte SiSa-bijlage on de Nota
Verwachtingon accountantscontrole SiSa 2011. Per regoling wordt aangogeven of, en zo ja welko,
financléle fouten of onzokorheden zijn geconstateerd:

Geen

______

€ 0 N.v.t.

D2 Ondorwijsachterstandenbeleid niet- Goen € 0 N.v.t.
GSB 2006-2010 (OAB)

D4 Rogeling bredo scholen 2009 Geen — — € 0 N.v

D5 Regeling vorbetering binnenklimaat Geon € 0 N.v.t.
pmair ondorwijs 2009

D9 Onderwijsachterstandenbeleid Geen € 0 N.v.t.
201 1-2014 (OAB)

E5 Verzamoluitkering l&M (mci. oud Geon € 0 N.v.t.
VROM) -

Eli B Nationaai Goon € 0 N.v.t.
Samenwerkingsprogramma

Luchtkwaiiteit (NSL) SiSa tussen

modooverhedon

G1C-l Wet sociaie werkvoorziening (Wsw) Geen € 0 N.v.t.
Gomoontedeol 2011

G1C-2 Wet sociaie werkvoorziening (Wsw) Geen € 0 N.v.t.
(Gemoonton (mci. WGR) Totaal

2010)

G2 Gobundeide uitkoring Geen € 0 N.v.t.
(WWB÷WiJ÷IOAW÷1OAZ+Ievenson

derhoud beginnonde zeifstandigen

Bbz 2004+WW1K

G3 Bosluit bijstandsveriening Geen € 0 N.v.t.
zelfstandigon 2004 (oxclusief

lovonsonderhoud beginnonde

zolfstandigen)

-

C6 Wet mnburgering (WI)

Fout of Financiële omvang Toelichting
onzekerheid in euro’s foutlonzekerheid
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Fout of Financiële omvang Toelichting
he uitkering onzekerheid in euro’s foutlonzekerheid

G5 Wet Participatiebudget (WPB) Geen € 0 N.v.t.

G6 Schuldhulpverlening Goen €0 N.v.t.

H10 Brede doeluitkering Centra voor Goon € 0 N.v.t.
Jeugd en Gez!n (BDU CJG)

ToffiI Geen €0 N.v.t.

3.6. Subsidiebaten

Een groot deeP van de doelsubsidies die uw gemoente ontvangt, staat in do SiSa (Single
information, Single audit)-bijlago bij do jaarrekening. Do verantwoording in de jaarrekening en do
accountantscontrole daarovor dwingt af dat do financiële verantwoording van do SiSa-subsidies
plaatsvindt volgens de gestolde regels. Voordeel hiervan is dat do eventuele financiëlo risico’s voor
do jaarrekening goed kunnen worden overzien.

Naast do subsidiegoldon die u via do SiSa-bijiage verantwoordt, ontvangt u tevons diverse
subsidiogelden, waarover u soparate vorantwoording aflegt. Voor do ovorhoidssubsidios van het
Rijk, de provincio of andore subsidiogevers dio niot ondor SiSa vallen, is hot in zijn algemoenhoid
lastiger om grip to hebbon op do tijdige en juisto vorantwoording van do door de gemeente godane
bestodingon. Hot is mogelijk dat in vorband met do onorme bozuinigingsoperatie, waar ovorhoden
op dit moment voor staan, doze subsidiogovers oxtra kritisch zijn op do rochtmatigo bostoding van
golden en geen uitzonderingen moor willen makon op do formele aspocten van do gostolde
subsidiovoorwaarden.

In do afgelopon poriodo hobbon wij rogolmatig doclaratios van do door u ontvangen subsidiegoldon
gecontroloerd. In een aantal govallon is gobloken dat do gemeonto do subsidiodeclaratie niot tijdig
bij do subsidiogovor kon indionon. Enerzijds omdat constateringon vanuit do accountantscontrolo
loiddon tot eon langero doorlooptijd on anderzijds omdat projocten na aftoop van do kritischo datum
voor hot indionon van do vorantwoording voorzien van controlovorklaring bij ons zijn aangemeld
voor controle. Ook is regolmatig goblokon dat, vanwege niot met do subsidiogovor
gocommuniceordo wijzigingen in do plannen, hot opstollon on controloron van do
subsidioverantwoording mooizaam verliop of hot zelfs niot mogolijk was eon tot eon goodkeurend
oordool bij uw subsidievorantwoording to komon.

U loopt ondor moor om bovongonoemdo rodenen een risico dat door u ontvangen subsidies (dools)
torugbotaald moeton worden. De bewaking van inkomende subsidies behooft daarom dringond
aanschorping. In feite bogint dit traject al voordat eon aanvraag wordt ingodiond. Op dat momont
moet immors al wordon vastgosteld of uw gemoonte op voorhand aan do subsidiovoroisten kan
voldoon of dat daarvoor aanvullondo bohoorsingsmaatrogelen gotroffen mooton wordon.
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Ons inziens werd doze check in uw gemeente nog onvoldoende gemaakt. Momenteel wordt
gewerkt aan de invoering van een subsidievolgsysteem dat dit moet ondervangen. Wanneer een
subsidie wordt toegekend, dient de besteding ervan zodanig geadministreerd te worden dat de
verantwoording ervan mogelijk is op het detailniveau dat de subsidiegever van u verlangd. Ook
hierbij hebben wij geconstateerd dat dit niet altijd het goval geweest is, waardoor het onderscheid
tussen wol en niet-subsidiabele onderdelen achteraf niet meer ult de administratie was af to leiden.
Daarnaast constateerdon wij dat er intern vaak niot tijdig of onvoldoende getoetst wordt of aan de
overige vereisten (voorwaarden van de subsidiegever) die gesteld zijn aan de betreffendo
ontvangen subsidies.

Overigens viel daarbij op dat het veelal ging om anglopende subsidietrajecton, waarbij in een
aantal gevallen de door do subsidieverstrekker gostelde verantwoordingsmomenten reeds verlopen
waren.
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4. Frauderisico

Van de accountant wordt op grond van de regels van do beroepsorganisatie (NBA) een
professioneol-kritische houding verwacht ten aanzien van afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fraude in de jaarrekening. Ter invulling van doze professionoel-kritische houding moot
de accountant een inschatting maken van de frauderisico’s, zich eon beeld vormen van de
maatregelen van intorne beheersing die de organisatie heoft getroffen om mogelijke fraudes van
materieel belang te voorkomen en bozien of doze maatrogelen effectief zijn.

Wanneer sprako is van een aanwijzing voor fraude, dan moot do accountant dit communiceron
met, afhankolijk van do aard van de fraude, do direct loidinggevendo, het college on, in sommige
gevallen (fraude in de top van de organisatie) en wanneer onvoldoende herstelwerkzaamheden
worden ondernomen, de raad, via de communicatiolijn van de auditcommissie.

Om invulling to geven aan de eerdergenoemcto verplichting hobben wij eon fraudodiscussie
govoerd binnon hot controloteam on met het management van uw gemeente, waarbij wij do nadruk
hebben gelogd op de eventuelo mogelijkhedon van rnatoriële onjuistheden als govolg van traudo in
do jaarstukken on op prevontiovo maatrogelen daarbij. Van hot college hobbon wij do bevestiging
ontvangen dat goon onregeimatigheden zijn geconstateerd.

Daarnaast hebbon wij conform onzo boroepsrogels zelfstandig werkzaamhoden uitgovoerd die
erop waron gericht om het risico van het “omzeilen” van do interno boheersingsmaatregolen door
het managomont te dotocteren. Tovens hebbon wij spocifieke controlos uitgevoord op
memoriaalboekingen, controlos van schattingen en zijn wij alert geweest op significanto en
ongebruikolijke transactios.

Hoewel wij, zoals hiorvoor beschrevon, een kritische houding hebben ten opzichto van risico’s van
fraudo in de jaarrokening, morken wij op dat onzo controle niot spocifiek goricht is op hot ontdekken
van fraude. Tijdens de uitvoering van onze controle van do jaarrekoning 2011 hobben wij geen
aanwijzingon verkregon dat er sprake is geweost van fraude.

11 mei 2012.

120141 R 12.



Deloitte.

5. Controle rechtmatigheid

5.1. Bevindingen rechtmatigheidscontrole

Als onderdeel van do Administratieve Organisatie en Interne Beheersing voert uw gemeento
verbijzondorde interne controle uit. Onderdeel van de verbijzondorde interno controle is de controle
op de naloving van de richtlijnen met betrekking tot Europese aanbesteding. Bij de interne controle
van uw gemeente is geconstateerd dat do aanbesteding van een dienst ten onrechte niet Europees
is aanbesteed. Do contractwaardo van deze dionst was bij aanbesteding, in 2006, € 265.000.

Conform de strenge (strikte) uitleg van de Kadornota 2010 van het Platform Rechtmatigheid
Provincies en Gemeonten dient een rechtmatigheidsfout op Europese aanbesteding, die in een
latero periode dan do aanbosteding wordt ontdokt, meegenomon te worden als fout in het jaar
waarin hij is ontdekt. Daarom is dit bedrag bij do controle in 2011 meegenomen in onze
foutenevaluatio. Dit past binnon do margos voor fouten.

Overigens heoft uw gemeento de afgelopen jaren hot beleid rondom aanbesteding fors
aangoschorpt, waardoor hot risico dat in latere jaron rechtmatigheidsfouten gemaakt zijn op het
gobied van Europese aanbesteding kielner is.

Omdat doze fout binnen do daarvoor geldendo tolerantios past, heeft do fout geen gevolgen voor
do strekking van do controlovorklaring.

5.2. Begrotingsrechtmatigheid

Do toe te passen normen voor hot bogrotingscriterium zijn gobaseerd op artikel 189, 190 en 191
van do Gomeontewet en moeten door do gemeenteraad zeif nador worden ingovuld en
geconcrotiseord. Dit gobourt door middol van do begroting en via do verordoning op hot financieel
beheer ox artikol 212 van do Gomoentowot. Hot systeem van budgetbeheer on -bewaking moet
waarborgen dat do baten en laston binnen do begroting blijvon en dat bolangrijko wijzigingon of
droigendo overschrijdingen tijdig worden gemeld aan do gomoentoraad, zodat doze tijdig (binnon
hot bogrotingsjaar) eon bosluit kan nomen. Eon systeem met onvoldoende waarborgon voor tijdige
melding aan do gemoenteraad van budgetoverschrijdingen heoft hot risico in zich dat inbrouk wordt
gemaakt op hot budgetrecht van do raad.

Hot begrotingscritorium is vorder vorfijnd on uitgowerkt in do Kadernota 2010 van hot Platform
Rochtmatighoid Provincios en Gemoenton. Do bolangrijkste inhoudelijko aanpassing botroft do
vaststolling dat hot overschrijden van do begroting alti]d onrechtmatig is, maar niot in allo govallon
hooft to wordon moegowogen in het accountantsoordeol.
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Essentieol is dat do raad nadere regels kan stellen wanneer kostenoverschrijdingen die worden
gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten (1), kostenoverschrijdingen passend binnen
het beleid (2) en kostenovorschrijdingen bij openeinderegellngen (3) moeten meewegen bij het
oordeol van de accountant. In die gevallen dat de gemeonteraad geen nader beleid stelt, geldt hot
uitgangspunt dat deze kostenovorschrijdingen door de accountant niet worden betrokken bij de
beslissing of al dan niet een goedkeurende controleverkiaring kan worden afgegeven.

Deze kostenoverschrijdingen moeten dan wel goed herkenbaar in de jaarrekening zijn opgenomen.
In het hoofdstuk Overzicht begroting- en kredietoverschrijdingen is eon analyse van de
begrotingsafwijkingen en van de begrotingsrechtmatighoid 2011 opgenomen. Hiermee Iegt uw
gemeento op een adequate wijze verantwoording af over de rechtmatigheid van de lasten
over2Oll.

Daarnaast moet do accountant in het versiag van bevindingen dezo kostenoverschrijdingen,
waarvan het college in do jaarrekening moet aangeven dat ze nog dienen te worden geautoriseerd,
aan do orde stellen. Extra laston die wordon gemaakt omdat extra opbrengston daarvoor do ruimte
biodon, torwiji deze extra laston niet direct zijn gerelatoord aan do extra opbrengston, en waarbij de
raad nog goon bosluit heeft gonomen over de aanwonding van doze extra opbrengsten, zijn
onrechtmatig.

In totaal hooft uw gemeonto € 459,9 miljoen aan lasten begroot (na wijziging), tegenover
€ 441,5 miljoen werkelijke Iasten. Dit is in totaal eon onder-realisatie van € 18,4 miljoen (4 %). Aan
baten had uw gomeento eon bedrag van € 455,3 miljoen begroot, tegenovor € 443,8 miljoen
werkelijke baten. In totaal gaat het om eon onder-roalisatie aan baten van € 11,5 miljoon (2,5 %).

In het kader van de begrotingsrechtmatigheid moet gekeken worden naar de lastenoverschrijdingen
per programma. Op diverse programma’s (inclusief algomene inkomsten en uitgaven) zijn
bogrotingsoverschrijdingen op do lasten to constateren. Deze zijn in te delen in do onderstaande
categorieën, zoals genoomd in do kademota van hot Platform Rechtmatigheid Provincies en
Gomoonten:

Lastenoverschrijding

programma (x €1 .000) Begrotingsafwijking
Onrechtmatig, Onrechtmatig,
tell niet mee tell wet mee

Programma 2 Kostonovorschrijdingon door do V
(totaal € 140) uitgifte van extra gratis ID kaarten
Publiekscontact

Programma 8 Wordt dools gecomponseerd door V
(totaal € 420) hogere baton. Ovorige deel binnen
Mobiliteit hot bestaande beleid.

Programmal 1 De overschrijding past binnen het V
(totaal € 1.952) bostaando boleid.

Kwaliteit en fysieke

omgeving
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Wij verwijzen voor een inhoudelijke en meer specifieke analyse van doze overschrijdingen naar de
toelichting op de programmarekening, waarin een analyse begrotingsafwijkingen en
begrotingsrechtmatigheid 2011 is opgenomen.

De geconstateerde kostenoverschrijdingen die als onrechtmatig worden aangemerkt en op grond
van de Kademota 2010 van hot Platform Rechtmatigheid Provincies en Gemeenten meetellen voor
hot accountantsoordeel, hebben in totaliteit - gezien de omvang - geen gevolgen voor de strekking
van de controleverkiaring.
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