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Onderwerp Uw kenmerk

Versiag van bevindingen 2010

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u het versiag van bevindingen 2010. Dit versiag van bevindingen bevat de
belangrijkste uitkomsten van onze werkzaamheden, waarvan wij denken dat die voor u relevant
zijn voor een goed begrip van dejaarrekening 2010, voor het uitoefenen van uw toezichthou
dende taak en voor het beoordelen van de financiële positie van uw gerneente.

Onze controleverkiaring
Dejaarrekening 2010 van de gemeente Tynaarlo is opgesteld onder verantwoordelijkheid van
het college van burgemeester en wethouders. Naar aanleiding van de controle van deze jaarreke
fling hebben wij op 18 mei 2011 een goedkeurende controleverkiaring verstrekt.

Vaststelling jaarrekening
Wij gaan ervan uit dat de gemeenteraad overgaat tot ongewijzigde vaststelling van de jaarreke
ning. Wij verzoeken u contact met ons op te nemen wanneer dit niet het geval is. In overleg kun
nen dan de verdere noodzakelijke acties worden ondemomen.

Beperking reikwijdte van deze rapportage
Het versiag van bevindingen is, zoals hierboven reeds verwoord, bedoeld om u te ondersteunen
in de beoordeling van dejaarrekening 2010. De bevindingen en beschouwingen in dit versiag
komen voort uit onze controlewerkzaamheden. Wij wijzen u erop dat uw controlerende taak
uiteraard verder gaat dan uitsluitend het financieel getinte perspectief vanuit de accountantscon
trole.

Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Member of
Rotterdam onder nummer 24362853. Deloitte ToucheTohmatsu Limited
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Tot slot
Graag bespreken wij dit versiag van bevindingen met u. Bij die gelegenheid beantwoorden wij
ook graag uw eventuele vragen.

Met vriendelijke groet,

Deloitte Accountants B.V.

J.S. Huizinga RA

c.c. het college van burgemeester en wethouders
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1 Dc gemeente Tynaarlo in 2010

Gemeenten zijn en worden de komende jaren geconfronteerd met gevoigen van de economische
crisis en de daaraan gekoppeide overheidsbezuinigingen. Ook voor de gemeente Tynaarlo heeft
dit gevolgen:

- de rijksbijdrage voor de WSW wordt verlaagd en de instroom wordt beperkt;
- de rijksbijdrage voor de WWB (met name werkdeel) wordt fors verlaagd;
- hoewel er nog onduidelijkheid bestaat over de exacte omvang is wel duidelijk dat er bezuinigd

gaat worden op de algemene uitkering.

Het j aar 2010 heeft voor een belangrijk deel in het teken gestaan van de eerste bezuinigingsronde
om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting. Inmiddels is de gemeente beziggegaan met het
voorbereiden van resterende bezuinigingsvoorstelien en zijn deze bij het aanbieden van de tussen
balans en het meerj arenperspectief 2011 aan de raad verstrekt. De volgende stap is dat het college
het bezuinigingsplan nader vorm geeft. In het jaarverslag wordt uitgebreid ingegaan op bestuur
lijke voornemens en de wijze waarop deze zijn gerealiseerd.

Het j aar 2010 wordt ook gekenmerkt door de zorg rondom de ontwikkelingen in de grond
exploitaties. De economische crisis beInvloedt de verwachte toekomstige resultaten negatief.
Hoewel de gemeente Tynaarlo er, in vergelijking met andere omliggende gemeenten, minder last
van lijkt te hebben, is er één complex waar de hevigheid van de crisis in voile omvang gevoeld
wordt: Zuidoevers.

Daarnaast zorgen externe ontwikkelingen, zoals de veranderende situatie omtrent de financiering
van natuurontwikkeling en de vernietiging van het bestemmingsplan Broekveldt, voor een nega
tief financieel scenario voor Zuidoevers. Het gevolg is dat in de j aarrekening 2010 een afboekingl
voorziening is verwerkt van € 3,5 miljoen op een totale boekwaarde van € 5,3 miljoen.

Als gevolg van de huidige marktomstandigheden zijn de ramingen van de grondverkopen bij de
grondexploitaties herzien op basis van een individuele beoordeling per complex. De gehanteerde
uitgangspunten zijn voorzichtig, maar realistisch. Deze voorzichtigheid is ook zichtbaar in de
paragraaf grondbeleid: de verwachte winsten van de onderhanden complexen zijn afgenomen.
Deze verminderde winstgevendheid van de grondexploitaties zal mogelijk ook effect hebben op
de budgetruimte binnen de gemeentelijke begroting. Tot en met 2014 wordt erjaarlijks € 500.000
onttrokken aan de algemene reserve Ontwikkelbedrijf ten gunste van de gemeentelijke begroting.
Hierover hebben wij u in de raadsbrief afzonderlijk gerapporteerd.

Het jaar 2010 is met een nadelig resultaat afgesloten, met name als gevolg van de afboeking op
Zuidoevers. Het eigen vermogen is in 2010 afgenomen met € 6,3 miljoen. Ondanks deze afname
is het weerstandsvermogen van Tynaarlo voldoende.
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2 De financiële uitkomsten van 2010 in perspectief

2.1 Nadelig resultaat met name veroorzaakt door afboeking complex Zuidoevers

In deze paragraaf wordt de relatie tussen het resultaat van 2010 en het vermogen nader toegelicht.
Om het resultaat van de jaarrekening goed te kunnen begrijpen, is het van belang dat u ook
begrijpt wat het effect op de reserves van uw gemeente is geweest.

x€1.000

De baten van uw gemeente over 2010 bedragen:
De lasten van uw gemeente over 2010 bedragen:
Het tekort bedraagt dan (‘resultaat vóór bestemming’):

Gedurende het jaar heeft u reeds voor diverse zaken besloten
gelden te reserveren. Deze gelden zijn in de reserves gestort:
Tevens heeft u besloten tot het dekken van diverse uitgaven uit
de reserves. Over 2010 betreft dit:
Per saldo gedurende het jaar gelden onttrokken:
Nog te bestemmen resultaat (nadelig):

75.547
81.805
-6.258

Overigens is er sprake van een door de raad begroot tekort ad €4.8 miljoen dat, eveneens gepland,
gedekt wordt uit de reserves. Het begrote tekort wordt voor € 2,1 miljoen gedekt uit
bestemmingsreserves op basis van bewuste beleidskeuzes die in een eerder stadium door de
gemeenteraad zijn goedgekeurd. Het resterende bedrag van € 3,6 miljoen wordt met name
veroorzaakt door afboekingen in het complex Zuidoevers.

Het nog te bestemmen resultaat is als ‘flog te bestemmen resultaat’ afzonderlijk opgenomen in de
balans. Dit is het resultaat waarover uw raad nog een besluit moet nemen. De vorenstaande
opstelling leidt tot het volgende overzicht van de reserves:

Ontwikkeling Iieii Vennogeii (x 4 1.000) 20 I 0

Stand van de reserves per 1 januari 63.184

Gedurende het jaar aan de reserves onttrokken -6.243

‘Nog te bestemmen resultaat’ bij vaststelling jaarrekening

Totaal (‘resultaat vóór bestemming’)

-15

-6.258

Stand per 31 december 59.625

9.638

15.881
6.243

-15
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De omvang van uw reserves bedraagt eind 2010 39% van het balanstotaal (eind 2009: 45% van
het balanstotaal). Deze afname wordt verklaard door het nadelige resultaat over 2010.

Hiema geven wij een overzicht van de ontwikkeling van het resultaat (zowel vóór als na bestem
ming) van 2006 tot en met 2010:

Ii
De exploitatie over 2010 (voor mutatie in de reserves) laat een nadelig saldo van € 6,3 miljoen
zien, ten opzichte van een voordelig saldo van € 18,8 miljoen over het boekjaar 2009. Het niet
begrote deel van het nadelige resultaat over 2010 is met name te verkiaren door de afwaardering
van het complex Zuidoevers voor € 3,5 miljoen. Het resterende dee! van het nadelige resultaat uit
de exploitatie wordt gedekt door geplande mutaties uit de reserves, conform eerdere besluitvor
ming. Het resultaat 2009 vóór bestemming is voor een groot dee! beInvloed door de opbrengsten
uit de verkoop van Essent aandelen en vormt daarmee geen representatief beeld.

Ontwikkeling resultaat voor bestemming
2006-2010 (x € 1.000)

20.000

15.000
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5.000

0

-5.000 —

-10.000 —-— — —
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Ontwikkeling resultaat na bestemming
2006-2010 (x € 1.000)
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2.2 Actuele ontwikkelingen zetten financiële positie onder druk

Een aantal ontwikkelingen zorgt ervoor dat de risico’ s van de gemeente Tynaarlo naar verwach
ting zullen toenemen. Dit zet de financiële positie van uw gemeente onder druk. Dit wordt veroor
zaakt door de onderhanden grondexploitaties, waar de nodige ambitie in is opgenomen. Daarnaast
zijn er veel investeringen gepland en ook reeds in gang gezet.

Meerjarenperspectief is niet sluitend
De meerjarenbegroting 2011-2014 is (nog) niet sluitend. Om te komen tot een sluitende meer
jarenbegroting is de eerste bezuinigingsronde in 2010 uitgevoerd, waarvan de uitkomsten reeds in
de begroting 2011 zijn verwerkt. Het college werkt in het voorjaar van 2011 aan verdere bezuini
gingsvoorstellen.

Economische crisis heeft ook gevolgen voor de grondexploitatie
De economische crisis heeft grote invloed op de resultaten van (gemeentelijke) grondexploitaties.
De voornaamste effecten op de grondexploitatie kunnen zijn: uitstel van projecten, dalende vast
goedprijzen en stagnerende verkopen. Door de vertragingen lopen de rentekosten op. Het duurt
immers langer voordat investeringen in grond tot inkomsten leiden.

In uw gemeente zijn er in 2010 geen projecten uitgesteld. De gemeente Tynaarlo heeft ultimo
2010 nog voor circa € 101,7 miljoen aan verkopen te realiseren in de komendejaren. Dit betreft
het totaal van de nog te realiseren verkoopopbrengsten bij de volgende complexen:

Complex Te verkopen (x € 1 miljoen)

TerBorch 86,6

Zuidoevers Zuidlaardermeer 6,4

Oude Toiweg Zuid 3,4

Bedrijventerrein Vriezerbrug 4,4

Donderen 0,9

Dit maakt de complexen van de gemeente Tynaarlo gevoelig voor de huidige marktontwikkelin
gen. Er is al veel geinvesteerd, wat terugverdiend moet worden met toekomstige verkopen.

2.3 Weerstandsvermogen op peil

Het benodigde weerstandsvermogen is door het college becijferd op € 8,7 miljoen. Dit vermogen
is ook daadwerkelijk aanwezig in de vorm van de algemene reserves. Daarnaast kunnen de
overige reserves als buffer voor tegenvallers dienen.
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De samenhang tussen de weerstandscapaciteit en de risico’s van uw gemeente hebben wij in de
navolgende figuur samengevat (bedragen in € miljoenen):

Weerstandsvermogen

Overdekking 2010 € 4,1

Risico’s

Berekend profiel ‘%
2010 € 10,5

In 2010 is sprake van een overdekking (weerstandscapaciteit -I- risico’s) van € 4,1 miljoen. In
bovenvermeld overzicht zijn de cijfers 2009 bewust weggelaten, omdat er in 2010 een nieuwe
systematiek is geImplementeerd voor de bepaling van het benodigde weerstandsvermogen, die
niet meer vergelijkbaar is met de systematiek van 2009. Deze nieuwe systematiek houdt in dat de
besteinmingsreserves en bestemde delen van algemene reserves, in tegenstelling tot 2009, niet
meer tot de weerstandscapaciteit worden gerekend. Naar onze mening geeft dit een realistischer
beeld van bet weerstandsvermogen van de gemeente.

Het weerstandsvermogen kan, zoals uit vorenstaand overzicht ook blijkt, niet los worden gezien
van de risico’ s. Het benodigde weerstandsvermogen is gebaseerd op een risico-overzicht met een
kansinschatting. Deze inschatting komt neer op een bedrag van € 10,5 miljoen. De gemeente
Tynaarlo beschikt op basis van bovenstaande cijfers over voldoende weerstandsvermogen.

3 Programmaverantwoording geeft goed inzicht in verrichte prestaties

De jaarstukken van uw gemeente bestaan uit twee delen. Het meer financieel getinte dee! is de
jaarrekening. De verantwoording over de beleidsuitvoering is opgenomen in het jaarverslag. Het
jaarverslag bevat de programmaverantwoording en de paragrafen.

Wij wijzen u erop dat bet jaarverslag geen onderwerp is van de accountantscontrole. Het jaarver
slag bebben wij uitsluitend beoordeeld op consistentie van de informatie in het jaarverslag met de
cijfers in de jaarrekening. Omdat beide delen echter niet los van elkaar te zien zijn, informeren wij
u vanuit onze visie over mogelijke aandachtspunten met betrekking tot het j aarverslag.
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De programmaverantwoording is voor de raad van belang om er zicht op te krijgen of het voorge
nomen beleid ook door het college is uitgevoerd. De gemeente Tynaarlo realiseert zich dat terdege
en dat is ook de reden dat een afvaardiging uit de raad zich verdiept heeft in de begroting en ant
woord heeft gegeven op de vraag of de begroting (en daarmee de jaarrekening) we! voldoende
inzicht geeft in het voorgenomen beleid (en in de jaarrekening: het gerealiseerde beleid). Op
grond hiervan is met ingang van verslagjaar 2011 gekozen voor een nieuwe indeling van de
begroting en de j aarrekening, waarbij de gemeente het aantal programma’ s heeft teruggebracht
van 30 naar 10. Het doe! hiervan is om de raad beter inzicht te geven in de prestaties en de daar
voor benodigde c.q. ingezette middelen.

Hoewel wij vinden dat de programmaverantwoording voldoende inzicht geeft in het voorgenomen
beleid en de mate waarin dit gerealiseerd is, blijft het belangrijk aandacht te geven aan dit inzicht
en daarmee aan de analyses die de afwijkingen tussen beleid en realisatie moeten verkiaren.

4 Rechtmatigheid: de spelregels tussen raad en college

4.1 Budgetrecht: overschrijdingen zijn verklaard

Eén van de belangrijkste elementen van de kaderstellende taak van de raad is bet budgetrecht. De
raad heeft bet recht om de budgetten toe te kennen. Het college is vervolgens verantwoordelijk
voor het opzetten van een systeem van budgetbeheer dat moet waarborgen dat de baten en lasten
binnen de begroting blijven.

Omdat de raad de kaders stelt, is bet overschrijden van de begroting in beginsel onrechtmatig. Het
begrotingscriterium is uitgewerkt in de Kadernota 2010 van bet Platform Recbtmatigbeid. Hieruit
blijkt dat in de volgende gevallen de overschrijding niet meeweegt in het accountantsoordeel:

• kostenoverschrij dingen die worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten;
• kostenoverscbrijdingen die passen binnen bet beleid;
• kostenoverscbrijdingen bij openeinderegelingen.

Deze uitwerking laat onverlet dat de raad nadere regels kan stellen voor de weging van dergelijke
kostenoverschrijdingen. Uw raad heeft bovengenoemde uitwerking ook overgenomen in het con
troleprotocol.

In totaal heeft uw gemeente € 64,6 miljoen aan lasten begroot, tegenover € 81,8 miljoen werke
lijke lasten. De lasten zijn daarmee € 17,2 miljoen (27%) hoger dan begroot. Voor de baten
bedroeg de begroting € 59,8 miljoen, tegenover € 75,5 miljoen werkelijke baten. In totaal zijn de
baten € 15,7 miljoen (26%) hoger dan begroot. Deze verschillen zijn met name veroorzaakt in
programma 14 (grondbedrijf). Dergelijke verschillen kunnen (beter) worden voorkomen als de
geactualiseerde exploitatieopzetten ook worden doorvertaald in de budgetten, ofwel in de finan
ciële administratie. Met andere woorden: als de baten en lasten van de betreffende j aarschijf uit
bet meerjarenperspectief grondbedrijf ook zouden zijn opgenomen in de financiële administratie,
ontstaan er niet dergelijke grote verschillen tussen begroting en werkelijkheid. In de begroting
2011 is met deze doorvertaling reeds een begin gemaakt.
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Bij 16 van de 30 programma’s is sprake van begrotingsoverschrijdingen op de lasten. In een aan
tal gevallen is sprake van overschrijdingen die niet rechtmatig zijn:

IasteiiocrscIiri ding BegrotIngsa14IJkII1
(x t 1.000)

Programma 11 (totaal € 28) Begrotingsoverschrijdingen die ten onrechte niet eerder zijn gesignaleerd
Begraven en activiteiten waarvoor geen middelen waren begroot.

Programma 30 (totaal € 83) Begrotingsoverschrijdingen die ten onrechte niet eerder zijn gesignaleerd
Arbeidsmarktbeleid en activiteiten waarvoor geen middelen waren begroot.

Wij verwij zen voor een inhoudelijke en meer specifieke analyse van deze overschrijdingen naar
de toelichting op de programmarekening, zoals opgenomen in de jaarrekening. In het kader van de
controle is een bedrag van € 111.000 als niet rechtmatige begrotingsoverschrijdingen aangemerkt.

4.2 Naleving verordeningen is op orde

In de vergadering van 14 december 2010 heeft de gemeenteraad het controleprotocol 2010 en het
normen- en toetsingskader vastgesteld. Dit protocol en het normenkader hebben wij betrokken in
onze werkzaamheden.

De controle op de naleving van de verordeningen en de wetgeving geeft geen aanleiding tot het
maken van opmerkingen. Dit betekent ons niet is gebleken dat de financieel relevante aspecten
van de verordeningen en de wetgeving niet door het college zijn nageleefd.

5 Grondexploitaties

5.1 Investeringen in de voorraad grond nemen toe

De grondexploitaties worden j aarlijks geactualiseerd. Deze actualisatie is in de j aarrekening 2010
verwerkt. Met het vaststellen van de jaarrekening stelt u ook deze geactualiseerde grondexploita
ties vast. Door uw gemeente wordt j aarlijks een aparte verantwoording (‘j aarrekening’) van het
grondbedrijf opgesteld. Deze jaarrekening is overigens geen afzonderlijk onderwerp van onder
zoek door ons. Wel vormen de hierin opgenomen gegevens de basis voor de uitvoering van de
accountantscontrole op hetjaarverslag en dejaarrekening van uw gemeente. De resultaten van het
grondbedrijf van uw gemeente komen terug in dejaarrekening en in de paragraaf Grondbeleid.

Omdat de actualisatie ook een bijstelling van de kredieten (budgetrecht) inhoudt, is bet van belang
de voorgestelde aanpassingen kritisch te beoordelen. Uit deze actualisatie blijkt dat de verwachte
(voordelige) eindresultaten van de grondexploitaties sterk zijn afgenomen als gevoig van naar
beneden bijgestelde verkoopramingen. Deze afname van verwachte resultaten doet zich met name
voor bij het complex Zuidoevers.
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Met de actualisatie zijn in 2010 voorziene tekorten ontstaan op de volgende complexen:

• Zuidoevers Zuidlaardermeer € 3.486.000
• Zuidlaarderveen € 78.000
• Donderen € 39.000

Daarnaast is een winst gerealiseerd van € 350.000 op complex Oude Toiweg. Per saldo is sprake
van een verlies van € 3.253.000.

44,2 46,0 51,1 56,2

2,5 0,9

De voorraad gronden is ten opzichte van 2009 toegenomen. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt
door grondaankopen voor het complex Groote Veen en bouwrijp maken in het complex Ter
Borch.

Op basis van de door uw raad vastgestelde kaders worden winsten en verliezen toegevoegd, dan
wel onttrokken aan de reserve OBT. Het doel van deze reserve is tweeledig: enerzijds dient deze
als buffer voor de risico’ s die de gemeente Tynaarlo met grondexploitaties loopt. Daarnaast wordt
uit deze reserve (tot en met 2014) j aarlijks € 500.000 onttrokken ter dekking van reguliere begro
tingslasten.

5.2 Complex Zuidoevers: forse verliesname in 2010

Zoals reeds aangegeven op pagina 5 is het complex Zuidoevers Zuidlaardermeer een complex van
de gemeente Tynaarlo met een relatief groot risico. Dit risico is door het college onderkend en
heeft in 2010 geleid tot een afboeking van € 3,5 miljoen. Eind 2010 resteert een boekwaarde van
€ 1,8 miljoen, welke moet worden terugverdiend met de verkoop van kavels.

5.3 Initiatieven: verwerking correct

Naast de lopende exploitaties en de nog niet in exploitatie genomen bouwgronden is er een derde
categorie uitgaven en dat betreft de ‘initiatieven’. In de balans zijn de initiatieven opgenomen als
‘vooruitbetaald’. De initiatieven betreffen mogelijk te ontwikkelen locaties, door de gemeente zeif
of in samenwerking met anderen, waarvoor al kosten zijn gemaakt. De geactiveerde kosten voor
initiatieven bedragen eind 2010 in totaal € 494.000.

De ontwikkeling van de meest relevante posten betreffende de grondexploitatie geven wij hierna
weer:

Voorraad gronden

Reserve OBT

Post in de jaarrekening uhtim() (x mlii. €) 2007 2008 2009 2010

1,3 2,8
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Naar de aard van de ontwikkelingen is het onzeker of de gemaakte kosten terugverdiend kunnen
worden. Dit hangt onder meer af van de vraag in hoeverre de gemaakte kosten kunnen worden
verhaald op ontwikkelaars. Basis voor het kostenverhaal vormt het Besluit op de Ruimtelijke
Ordening.

Uit gesprekken met medewerkers van het grondbedrijf blijkt dat over de totale investering in
initiatieven van € 1.033.088 voor een bedrag van € 6 10.398 een zeker risico wordt gelopen. Van
dit bedrag zal zeker 80% niet kunnen worden verhaald.

Voor dit voorzienbare verlies is een voorziening getroffen van € 540.000, welke reeds in minde
ring is gebracht op de boekwaarde. De omvang van de voorziening is zodanig bepaald dat het niet
verhaalbare bedrag (80% van € 610.398) is opgenomen, plus een deel van het waarschijnlijk ver
haalbare bedrag.

6 Interne beheersing is op orde

6.1 Algemeen beeld is goed

Een onderdeel van onze werkzaamheden is de beoordeling van die procedures die van belang zijn
voor de controle van de jaarrekening. Deze procedures zijn door het college en de organisatie
ingericht als waarborg voor de betrouwbaarheid van de in de jaarrekening opgenomen gegevens
en voor het rechtmatig handelen.

De bevindingen van deze werkzaamheden zijn vastgelegd in de managementletter. Deze moet nog
worden uitgebracht. In de managementletter concluderen wij dat de procedures over het algemeen
voldoende waarborgen bevatten voor de betrouwbaarheid van de financiële informatievoorziening
en het rechtmatig handelen. Deze conclusie is tevens opgenomen in de Raadsbrief.

6.2 Risicomanagement: risico’s zijn globaal in beeld gebracht

De verantwoordelijkheid om te komen tot een gemeentebrede en integrale analyse en verantwoor
ding van de risico’s ligt primair bij het college. Binnen uw gemeente worden de risico’s in beeld
gebracht bij het opstellen van de begroting en de j aarrekening (in de paragraaf Weerstandsvermo
gen).

6.3 Onze rol met betrekking tot de automatisering

Onzejaarrekeningcontrole is gericht op het geven van een oordeel omtrent dejaarrekening zeif en
is niet primair gericht op het doen van uitspraken omtrent de betrouwbaarheid en de continuIteit
van de geautomatiseerde gegevensverwerking als geheel of van onderdelen daarvan.

Bij onze controle hebben wij beperkt gebruik gemaakt van de automatisering. De meeste procedu
res worden vastgelegd buiten de automatisering om. Dit geldt eveneens voor de interne controles
die worden uitgevoerd.
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Uit onze beperkte werkzaamheden met betrekking tot automatisering komen geen bij zonderheden
naar voren die wij onder uw aandacht zouden moeten brengen.

7 Overige

7.1 Voorziening onderhoud gebouwen

De voorziening onderhoud gebouwen is onderbouwd met een beheerspian. Dit beheerspian sluit
op een restsaldo van € 250.000, dat is bestemd voor IAB-accommodaties, die geen dee! uitmaken
van het onderhoudsplan. Vanwege het ontbreken van een beheerspian voor dit gedeelte van de
voorziening, hebben wij € 250.000 aangemerkt als onzekerheid.
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Bijiage: Single information Single audit (SiSa)

De procedure die uw gemeente moet naleven bij de aanlevering van de bestanden aan het CBS is
niet wezenlijk gewijzigd. Uw gemeente dient in een vast, voorgeschreven stramien een zevental
documenten aan het CBS te leveren.

Fouten en onzekerheden SiSa

Op grond van het Besluit accountantscontrole decentrale overheden, artikel 5, lid 4, rapporteren
wij in dit rapport over de fouten en onzekerheden van de specifieke uitkeringen die in 2010 vallen
onder SiSa. Wij doen dit middels een tabel, die ook moet worden opgenomen als er geen fouten of
onzekerheden geconstateerd zijn. Wij hebben de controle op deze regelingen uitgevoerd op basis
van de door u opgemaakte SiSa-bijiage en de nota verwachtingen accountantscontrole SiSa 2010.
Hierbij zijn geen financiële fouten of onzekerheden geconstateerd.

D5 Regeling verbetering binnenklimaat primair N.v.t.
onderwijs 2009 geen 0

E5 Verzameluitkering VROM N.v.t.
geen 0

E27B Brede doeluitkering verkeer en vervoer N.v.t.
geen 0

F3 Verzameluitkering LNV N.vt.
geen 0

G1C Wet sociale werkvoorziening Nv.t.
geen 0

02 Gebundelde uitkering SZW N.v.t.
geen 0

G3 Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 N.v.t.
geen 0

G4 Wet werkloosheidsvoorziening N.v.t.
geen 0

05 Wet participatiebudget N.v.t.
geen 0

G6 Schuldhulpverlening N.v.t.
geen 0

H2 Regeling buurt, onderwijs en sport N.v.t.
geen 0

H10 Brede doeluitkering Centra voorjeugd en N.v.t.
geen 0gezin

Investeringsbudget stedelijke vemieuwing
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Appendix A Overzicht controleverschillen

De volgende controleverschillen zijn niet meer verwerkt in de jaarrekening, dan wel betreffen de
rechtmatigheid van de bedragen:

Niet gecori-igeerde controleverschillen Soon I nvloed Reclitiiiatig
Resultaat hei(I

Begrotingsonrechtmatigheden (zie paragraaf 4.1 van dit Verschil 0 111.000
rapport)

Totaal verschillen €0 € 111.000

Voorziening gebouwenonderhoud heeft een restsaldo van Onzekerheid 250.000 250.000
€250.000

Totaal onzekerheden -I-€ 250.000 € 250.000
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Appendix B Frauderisico

Van de accountant mag een professioneel-kritische houding verwacht worden ten aanzien van
afwijkingen van materieel belang als gevoig van fraude in de jaarrekening. Ter invulling van deze
professioneel-kritische houding maakt accountant een inschatting van de frauderisico’ s, vormt hij
zich een beeld van de maatregelen van interne beheersing die de organisatie heeft getroffen om
mogelijke fraudes van materieel belang te voorkomen, en beziet hij of deze maatregelen effectief
zijn

Wanneer sprake is van een aanwijzing voor fraude, dan zal de accountant dit communiceren met,
athankelijk van de aard van de fraude, de direct leidinggevende, het college en, in sommige geval
len (fraude in de top van de organisatie) en wanneer onvoldoende herstelwerkzaamheden worden
ondemomen, de raad.

Geen aanwijzingen dat er sprake is geweest van materiële fraude

Hoewel wij een kritische houding hebben ten opzichte van risico’s van fraude in de jaarrekening,
merken wij op dat onze controle niet specifiek gericht is op het ontdekken van fraude. Tijdens de
uitvoering van onze controle van de j aarrekening 2010 hebben wij geen aanwij zingen verkregen
dat er sprake is geweest van fraude.
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Appendix C Opdracht en toleranties

De opdracht die u ons hebt verstrekt
Door middel van de namens u getekende opdrachtbevestiging d.d. 28 januari 2011, met het ken
merk 3100104402-1311-SUP/ma, heeft u ons opdracht gegeven voor de controle van dejaar
rekening 2010 van uw gemeente.

Gehanteerde toleranties
E” onze controlewerkzaamheden ziin de v& nde toleranties ehanteerd:

(;edkeii riiigstolcraiitivs —

Fouten 1% van het totaal van de lasten € 914.000

Onzekerheden 3% van het totaal van de lasten € 2.742.000

Door ons gehanteerd:

Fouten € 50.000

Onzekerheden € 150.000

Foutenlonzekerheden S1Sa € 100.000
(afhankelijk omvang bijdrage)

De gemeenteraad heeft deze toleranties vastgelegd in het controleprotocol 2010. Dit protocol is
vastgesteld met het raadsbesluit van 14 december 2010.

Rapporteri ngstolc rantius
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Appendix D Onafhankelijkheid

De voorschriften in het kader van onafhankelijkheid zijn binnen de beroepsorganisatie van regis
teraccountants (het NIVRA) opgenomen in de ‘Nadere voorschriften inzake onathankelijkheid
van de openbaar accountant’ (hierna: NVO) en vormen een belangrijk onderdeel van het ‘nor
menkader’ waaraan een accountant moet voldoen. De naleving van de NVO is binnen de organi
satie van Deloitte ingebed.

Op basis van onze toetsing aan het ‘normenkader’ concluderen wij dat onze onathankelijkheid als
certificerend accountant bij uw gemeente in 2010 voldoende is gewaarborgd.

Op grond van de door ons getroffen maatregelen en de communicatie met u hierover is onze onaf
hankelijkheid in voldoende mate gewaarborgd.


