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Juiste waardering voorraden (grondexploitaties).
Toereikendheid voorzieningen vanwege de schattingen die hierbij gehanteerd worden.
Volledigheid belastingopbrengsten.

In 2013 is overeenstemming bereikt met de gemeente Groningen over de “kwestie” Kranenburg-Zuid.
Afgesproken is dat de gemeente Tynaarlo dit deelcomplex in het complex Ter Borch voor eigen rekening gaat
ontwikkelen. In het berekende verlies op deze gronden ad € 5 miljoen draagt de gemeente Groningen 50% bij.

Resultaat 2013:

Grondexploitaties:

•
•
•

De volgende risico’s in de jaarrekening zijn door ons aangemerkt als significant:

Tijdens de uitvoering van de oorspronkelijke controleplanning hebben zich geen wijzigingen in de reikwijdte
voorgedaan.

Met de opdrachtbevestiging van 31 oktober 2013 heeft u ons opdracht gegeven tot het coritroleren van de
jaarrekening 2013. De reikwijdte van onze controle staat omschreven in de opdrachtbevestiging. Er is
gedurende het verloop van de controle geen sprake geweest van een beperking in de reikwijdte van onze
controle.

Onze controle is uitgevoerd zoals overeengekomen in de opdrachtbevestiging van 31 oktober 2013. Dc
controle is in twee fasen uitgevoerd. In het najaar 2013 hebben wij de zogenaamde interim-controle 2013
uitgevoerd. Onze bevindingen (vooral gericht op de interne beheersing) zijn verwoord in de managementletter
2013, welke wij op 20 december 2013 aan het college hebben uitgebracht. Op io maart 2014 zijn wij gestart
met de controle van de jaarrekening 2013. De uitgevoerde werkzaamheden hebben uiteindelijk geresulteerd in
een goedkeurende controleverkiaring, zowel wat betreft het aspect getrouwheid (kioppen de cijfers) als het
aspect rechtmatigheid (worden de regels nageleefd). De relatief lange doorlooptijd van de controle houdt
verband met de extra aandacht die er moest worden besteed aan de grondexploitatie binnen uw gemeente. Dit
mede gelet op de hoge boekwaarde van de grondexploitatie bij uw gemeente. In de eindfase van de controle
werd door uw gemeente besloten af te zien van het in exploitatie nemen van het plan De Bronnen. Als gevoig
van dit besluit moest aisnog in de jaarrekening 2013 tot afwaardering van dit plan worden overgegaan. Over
de vertraging in het controleproces hebben wij de raad op 28 april 2014 tussentijds geInformeerd.
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In 2013 zijn 70 (woning) kavels verkocht. Dit ligt in lijn met water voor 2013 geprognosticeerd was. De
bijgestelde prognose voor de komende jaren blijft voorzichtig. De gerealiseerde verkopen inzake het
bedrijventerrein Vriezerbrug en het plan Donderen zijn in 2013 achtergebleven bij de verwachtingen. Mede
op grond hiervan zijn de prognoses voor de komende jaren neerwaarts bijgesteld. Hierdoor moest er een extra
verlies worden genomen (zie ook hiervoor).

Verkopen:

Het totaal aan afwaarderingen en getroffen voorzieningen met betrekking tot de grondexploitatie bedraagt
€ 5.893.000, waarvan € 286.000 was begroot (in verband met het bereiken van de maximale boekwaarde).
Ten opzichte van de begroting is er dus een extra verlies van € 5.607.000. In de paragraaf Grondbeleid wordt
een nadere analyse/toelichting gegeven.

Daar tegenover staat dat er voordelen zijn gerealiseerd als gevoig van incidentele verkopen (€ 257.000) en
vanwege de invulling in 2013 van een door bet college opgelegde taakstellende bezuiniging in het plan Ter
Borch, waardoor de in het verleden getroffen voorziening voor een deel (€ 560.000) kon vrijvallen.

Op het centrumplan Eelde is een afwaardering van de boekwaarde en een voorziening getroffen van samen
€ 430.000 (o.a. door de mogelijke terugbetaling van ISV-subsidie).

In verband met het bereiken van de maximaal toegestane boekwaarde (bet plafond, zijnde de huidige actuele
marktwaarde) is zijn de niet in exploitatie genomen gronden gedeeltelijk afgewaardeerd, voor een bedrag
van ca € 345.000.

Bij de overige in exploitatie genomen gronden worden voordelige exploitatiesaldi verwacht.

Bij de plannen Bedrijventerrein Vriezerbrug en Donderen zijn op basis van de begin 2014 opgestelde
herziene calculaties aanvullende verliezen berekend voor in totaal Ca. € 139.000.

Recentelijk is besloten om het plan De Bronnen niet in exploitatie te nemen. Als gevoig hiervan is er een
voorziening ad € 4.796.000 getroffen voor het verschil tussen de boekwaarde(n) en de waarde
landbouwgrondcn.

Voor de gemeente Tynaarlo resteert dan een verlies van € 2,5 miljoen, waarvan reeds € 1,5 miljoen was
voorzien binnen het plan Ter Borch. Het restant ad € 1 miljoen is in 2013 ten laste van het resultaat gebracht.
Begin 2014 heeft de raad beslist dit verlies te dekken uit de reserve “ARCA”.
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De conclusie is dat het weerstandsvermogen, zoals dat gedefinieerd is in de nota reserves/voorzieningen,
onvoldoende is om de financiële consequenties van de bepaalde risico’ s op te vangen. Indien de zogenaamde
Essentgelden ook als weerstandsvermogen worden aangemerkt, bedraagt de ratio 117% en wordt wel aan de
intern gestelde norm voldaan.

Het weerstandsvermogen is in de paragraaf “weerstandsvermogen” berekend op € 10,2 miljoen (exclusief de
Essentgelden en inclusief de onbenutte belastingcapaciteit), waarbij wat de reserves betreft al rekening is
gehouden met in 2014 bekende mutaties daarin. Afgezet tegen de door het college bepaalde risico’s wordt in
de paragraaf weerstandvermogen een ratio berekend van 80% (beschikbaar weerstandsvermogen/benodigd
weerstandsverrnogen (de risico’ s).

Een analyse van het aanwezige vermogen en de risico’ s is opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen.
De stand van het eigen vermogen was eind 2013 € 47,8 miljoen, tegenover € 54,5 miljoen eind 2012. Dit is
een daling van € 6,7 miljoen, zijnde het resultaat voor bestemming 2013 (zie hiervoor).

Het resultaat voor bestemming over 2013 bedraagt € -6,7 miljoen, tegenover een begroot saldo van € -l ,6
miljoen. Per saldo is er in 2013 € 2,1 miljoen onttrokken uit de reserves, waardoor het resultaat na
bestemming uitkomt op € 4,6 miljoen nadelig. Er was een resultaat van nihil begroot. In de “Toelichting op
de clusterrekening” wordt per cluster/programma een toelichting gegeven op de afwijkingen. Een analyse van
het resultaat op hoofdlijnen wordt opgenomen in het raadsvoorstel behorende bij de jaarrekening 2013.

Wij hebben het door het college toegepaste proces voor de bepaling en toepassing van belangrijke
verslaggevingsgrondslagen geevalueerd en zijn van mening dat deze toepasselijk zijn voor uw gemeente en
consistent zijn gebruikt.

De verslaggevingsgrondslagen van de gemeente zijn uiteengezet in het onderdeel “grondsiagen voor
waardering en resultaatbepaling” van de jaarrekening 2013. In deze jaarrekening hebben zich ten opzichte van
2012 geen wijzigingen van materieel belang voorgedaan in de toegepaste verslaggevingsgrondslagen.

-

Verslaggevingsgrondslagen en de toepassing hiervan zijn belangrijk voor de presentatie van de financiële
positie en de baten en lasten van de gemeente. Daarnaast vereisen zij van bet college van burgemeester en
wethouders bet toepassen van oordeelsvorming ten aanzien van moeilijke, subjectieve en complexe posities,
die vaak vanwege de noodzaak om inschattingen te moeten maken over het effect van zaken inherent
onzeker zijn.

Accountantsverslag 2013

.1’

Analyse vermogen
en resultaat

A

Versiaggevings
grondslagen

Managementsamenvatting

8

3% van het totaal van de lasten

Onzekerhedeia
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814.000

€ 40.700
€ 122.100

Onzekerheden

€ 2.441.000

€

Fouten

Rapporteringstoleranties (5% van goedkeuringstoleranties)

1 % van het totaal van de lasten

Fouten

Goedkeuringstoleranties

I

De materialiteit bij de planning en uitvoering van onze controle bedraagt € 814.000 (2012: € 884.000). Deze
materialiteit vloeit voort uit het door de gemeenteraad vastgestelde controleprotocol.

•
•
•
•

Financieel beeld begroting 2014 en ontwikkelingen financiële positie, waaronder de nog in te vullen
bezuinigingen voor de komende jaren.
Decentralisaties: nog veel onzekerheden en de nodige uitdagingen met financiële impact.
Ontwikkelingen in wet- en regelgeving.
Grondexploitaties die bestuurlijk aandacht blijven vragen.
Beantwoording van de door de auditcommissie gestelde vragen met betrekking tot de rechtmatigheid
van de ten laste van het rioleringsfonds gebrachte bedragen en de wijze van financiering van bet
onderhoud.

De volgende zaken hebben wij daarin onder de aandacht gebracht:

De bevindingen, voortvloeiend uit de interim-controle, zijn vastgelegd in onze managementletter d.d.
20 december 2013. Bestuurlijk relevante zaken uit de managementletter worden middels een raadsbrief
gerapporteerd aan de gemeenteraad, welke gelijktijdig met deze rapportage wordt uitgehracht.

Als onderdeel van de jaarrekeningcontrole hebben wij in oktober 2013 een interim-controle uitgevoerd. Deze
was primair gericht op het vaststellen van de opzet, het bestaan en de werking van maatregelen van
administratieve organisatie en inteme beheersing (AO/IB), voor zover van belang voor onze controle op de
betrouwbaarheid en de rechtmatigheid van de in de jaarrekening opgenomen informatie.
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Deloitte Accountants B.V. is onathankelijk van de gemeente Tynaarlo en voor zover wij weten heeft
zich geen inbreuk voorgedaan op de van toepassing zijnde regels en het beleid ten aanzien van
onatbankelijkheid.
Ons
zijn geen relaties bekend tussen Deloitte Accountants B.V. en haar zuster- en/of dochterondernemrngen of de member firms van Deloitte Touche Tohmatsu Limited en hun respectieve zuster
en/of dochterondernemingen en de gemeente, die naar ons professionele oordeel mogehjk van invloed
kunnen zijn op onze onafhankelijkheid.

Dc waarborgen die de gemeente Tynaarlo heeft getroffen, zijn voldoende om een oordeel te kunnen geven
over de financiële rechtmatigheid. Wij hebben geen rechtmatigheidsfouten en/of -onzekerheden
geconstateerd.

Het college van burgemeester en wethouders heeft geconcludeerd dat de totale impact van de niet
gecorrigeerde fouten, zowel individueel als in totaal, niet materieel is binnen de context van de jaarrekening
als geheel. Wij kunnen instemmen met het standpunt van het college.
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De rapporteringstolerantie is door uw raad vastgesteld op € 30.000.
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Significante risico’ s

De boekwaarde van de in exploitatie genomen gronden daalde in 2013 met € 0,4 miljoen (van €45, I miljoen naar € 44,7
miljoen), vooral door verkopen in Ter Borch en Groote Veen. Dc boekwaarde van de niet in exploitatie genomen gronden
daalde met €4 miljoen (van € 8 miljoen naar€ 4 miljoen), vooral door de afwaardering van het plan Dc Bronnen.

Voor hetjaar 2013 betekent dit dat er (per saldo) een verlies moest worden genomen van € 5.893.000. Ten opzichte van wat
begroot was, betekent dit een extra last van € 5.607.000. Een nadere specificatie daarvan is opgenomen in de paragraaf
Grondbeleid van de jaarstukken.

• Er is voor de eerste jaren terecht geen rekening gehouden met een opbrengststijging en voor latere jaren wordt gerekend
met een opbrengstijging van 0,5%.
• Voor kostenstijgingen wordt nog steeds gerekend met 1,5%.
• Er wordt gerekend met een rentepercentage van 3,5%.

De inschatting van de te realiseren kosten- en opbrengststijgingen is daarbij, evenals in het vorigjaar, als volgt:

In uw gemeente wordtjaarlijks berekend wat de invloed van de economische crisis is op de uitkomsten van de
grondexploitatie. Met deze berekeningen heeft uw gemeente ook beoordeeld of de voorraad gronden in de jaarrekening 2013
op een juiste wijze is gewaardeerd en of uw gemeente mogelijk een (extra) verliesvoorziening moet treffen. De uitkomsten
daarvan zijn opgenomen in de hercalculaties 2014, die in februari 2014 door uw raad zijn vastgesteld.

De twee voornaamste negatieve effecten op de grondexploitatie zijn uitstel van verkopen en dalende vastgoedprijzen. Door de
vertragingen lopen de rentekosten van gemeenten op. Het duurt immers langer voordat investeringen in grond tot inkomsten
leiden.

De economische crisis heeft in veel gevallen (nog steeds) een grote invloed op de resultaten van (gemeentelijke)
grondexploitaties. Gemeenten hebben hierdoor gezamenhijk miljarden euro’s aan grondbezit moeten afwaarderen in de
afgelopenjaren. Veel gemeenten hebben inmiddels, mede met het oog op dejaarcijfers, de grondexploitatie opnieuw laten
doorrekenen. Dat heeft in veei gevallen effect op de gemeentebegroting. Daar komt bij dat een lagere bouwproductie ook leidt
tot minder inkomsten uit onroerendezaakbelasting en bouwleges en dat apparaatskosten, die de grondexploitatie normaal
afdekt, flu als extra last op de reguliere begroting gaan drukken.

Gemeente Tynaarlo
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Bevindingen

Waardering en resultaten grondexploitaties

Significante risico’ s
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De boekwaarde van dit plan bedraagt eind 2013 ruim € 2 miljoen. De werkelijke verkopen blijven sterk achter bij de eerder
geplande verkopen. Als gevoig hiervan zijn de prognoses voor de komende jaren neerwaarts bijgesteld, maar overigens nog
steeds boven het niveau van hetgeen in 2013 werkelijk is gerealiseerd. In 2013 is er een extern onderzoek gedaan naar de
behoefteraming bedrijventerreinen Drenthe tIm 2030. Hieruit blijkt een vraag in de gerneente Tynaarlo per jaar van 5.000 tot
9.000 m
. De gemeente Tynaarlo heeft over de periode 2014-2021 gerniddeld 6.263 rn
2
2 per jaar ingepland (oplopend van
3.600 m
2 in 2014 naar 10.000 m
2 in 2020/2021). Dc huidige (opbouwende) planning van de verkopen ligt dus binnen deze
bandbreedtes.

Vriezerbrug Bedrijventerrein

In het voorjaar 2014 is besloten orn het plan Dc Bronnen niet in exploitatie te nemen. Als gevoig hiervan is er een
voorziening ad € 4.796.000 getroffen voor het verschil tussen de boekwaarde(n) en de waarde landbouwgronden.

Onder de niet in exploitatie genomen gronden was dit plan, dat enkele jaren geleden in drie onderdelen is gesplitst,
opgenomen tegen een boekwaarde van in totaal € 5,9 miljoen. Hierin is de in 2011 gepleegde afwaardering ad € 4 miljoen al
verwerkt.

De Bronnen

-

-

Op grond van de begin 2014 geactualiseerde calculatie, waar op basis van onderbouwde prognoses van verkopen en na de
extra verliesneming voor Kranenhurg-Zuid een sluitende exploitatie van dit plan wordt geprognosticeerd, vinden wij de
waardering van dii plan juist.

in 2013 is, na eenjarenlange discussie met de gemeente Groningen, de kwestie Kranenburg-Zuid opgelost. Afgesproken is
dat de gerneente Tynaarlo de gronden voor eigen rekening gaat ontwikkelen. In het berekende verlies op deze gronden ad € 5
miljoen draagt de gemeente Groningen 50% bij. Voor de gerneente Tynaarlo blijft dan een verlies van € 2.5 miljoen over,
waarvan reeds € 1,5 miljoen was voorzien binnen het plan Ter Borch. Het restant ad € 1 miljoen is in 2013 ten laste van het
resultaat gebracht. Tn 2014 zullen de plannen verder worden uitgewerkt.

Dit is het plan met de hoogste boekwaarde, namelijk eiiid 2013 € 34,7 miljoen. In dit complex zijn nog 535 kavels
beschikbaar. De hercalculatie 2014 geeft een verwacht voordeel van € 560.000. Omdat dit voordeel wordt aangemerkt als de
(gedeeltelijke) invulling van de in 2012 opgelegde taakstellende bezuiniging ad € 1 miljoen, kan de voorziening voor dit deel
vrijvallen. Wij merken daarbij overigens op dat het voordeel een saldering is van enerzijds kostenbesparing, maar ook
anderzijds ontstaan is door opbrengstverhogende maatregelen.

Ter Borch

Op enkele plannen gaan wij hierna nader in; te weten:

Significante risico’ s
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Door de voor de gemeente Tynaarlo negatieve uitspraak van de Raad van State in 2013 over het Centrumplan Eelde, is de
kans op een integrale centrumontwikkeling sterk verkleind en wordt verwacht dat de boekwaarde niet volledig kan worden
terugverdiend. Ook bestaat er een reële kans dat de eerder ofltvangen ISV-subsidie (deels) moet worden terugbetaald.
Hierover bent u in overleg met de provincie. Als gevoig van bet vorenstaande heeft er in 2013 een afwaardering van de
boekwaarde plaatsgevonden en is er een voorziening getroffen van samen € 431.000. Dit is ten Laste van het resultaat 2013
gebracht.

Centrumplan Eelde

Omdat, na de bijstelling van de geprogriosticeerde verkopen in de begin 2014 opgestelde calculatie, ook flu nog een voordelig
exploitatiesaldo wordt verwacht en er dus nog enige rek in de exploitatie zit, is de huidige boekwaarde terecht.

De boekwaarde van dit plan bedraagt eind 2013 ca € 6,8 miljoen. Er zijn nog 109 kavels te verkopen. Op basis van de
hercalculatie 2014 wordt een voordelig saldo verwachi van afgerond € 0,5 miljoen. In 2013 zijn de geprognosticeerde
verkopen niet gerealiseerd. Mede op grond hiervan zijn de prognoses voor de komende jaren enigszins neerwaarts bijgesteld.

Groote Veen

Rekening houdende met de in 20.13 gedane (verlies)afboeking moet op basis van de begin 2014 opgestelde calculatie een
sluitende exploitatie mogelijk zijn. Op grond daarvan kunnen wij instemmen met de huidige boekwaarde van dit plan.
Uiteraard is het in de toekomst realiseren van de flu geprognosticeerde verkopen daarbij cruciaal.

De neerwaartse bijstelling van de verkoopprognoses heeft tot gevoig gehad dat er een exploitatieverlies van €63 .000 is
berekend, dat ten laste van bet resultaat 2013 is gebracht.

Significante risico’ s
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Toekomstige personele verplichtingen met cen jaarlijks gelijkblijvend volume worden, overeenkomstig de regelgeving,
gedekt binnen de meerjarenbegroting dan wel extern verzekerd. We! hestaat er de mogelijkheid van tussentijdse
waardeoverdracht van pensioenrechten. Indien dii. aan de orde is, wordt het gelijkblijvend karakter verstoord en is het treffen
van een voorziening toegestaan en ook nodig. Omdat dit voor Tynaarlo in 2013 aan de orde was, is er een voorziening ad
€ 100.000 gevormd.

Voorzieningen personele verplichtingen

Deze voorziening is in het verleden getroffen om schommelingen op te vangen binnen het programma reiniging. In 2013 is
het nadelig saldo daarvan ad € 143.000 aan deze voorziening onttrokken, waarna het saldo eind 2013 € L128.000 bedraagt.

Voorziening voor middelen van derden met gebonden bestemming

Voor het onderhoud van de overige activa (zoals bijvoorbeeld wegen) is geen voorziening ingesteld. In de separaat
uitgebrachte raadsbrief 2013 gaan wij naar aanleiding van door de auditcommissie gestelde vragen terzake nader op dit
onderwerp in.

Voor groot onderhoud wordt voor wat betreft de gebouwen een voorziening opgenomen in de jaarrekening, gebaseerd op een
meerjarenonderhoudsplan, dat jaarl ijks wordt geactualiseerd. De stand van deze voorziening bedraagt eind. 2013 € 1,7
miljoen. Op basis van een actualisatie hiervan begin 2014 is ten gunste van hetjaar 2013 een vrijval van € 458.000 berekend.

Voorziening onderhoud

Accountantsverslag 2013
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Voorzieningen
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Onroerendezaakbelasting
Afvalstoffenhefting
Rioo]rechten

Gemeente Tynaarlo

9.645.185

2013
4.312.109
2.556.554
2.776.522
9.747.932

Begroting
4.358.614
2 .6 12 .700
2.776.618

2012

9.687.415

3 .927.258
2.626.033
3.134.124

Bij onze controle zijn geen afwijkingen geconstateerd die wij onder uw aandacht dienen te brengen.

Totaal

-

-

-

Plaatselijke belastingen en heffingen

De belangrijkste belastingopbrengsten van de gemeente Tynaarlo zijn:

De volledigheid van de materiële eigen belastingopbrengsten wordt binnen onze controleaanpak standaard als een significant
risico aangemerkt.
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Belasti ngopbrengsten
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Overige bevindingen

Wet sociale werkvoorziening (Wsw) totaal 2012

SZW GIA
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SZW Gi

Brede doeluitkering verkeer en vervoer SiSa tussen
medeoverheden
Wet sociale werkvoorziening (Wsw) gemeente 2013

II

I&M E27B

(ic, V)

Investering stedelijke vemieuwing

BZK C7C

0

0

0

0

Fout of
onzekerheid

Financiële
omvang in
euro’s

0

0

0

0

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Toelichting
foutlonzekerheid

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 2013 in het kader van SiSa zijn verantwoord. Wij doen dit met
een tabel, die wij ook opnemen als er geen fouten of onzekerheden geconstateerd zijn. Per regeling is hierin aangegeven of, en
zo ja welke, financiële fouten of onzekerheden zijn geconstateerd:

Fouten en
onzekerheden
SiSa-bijiage
Specifieke ulikering

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. Dc SiSa-bijiage
die opgenomen is in de jaarrekening, is opgesteld door de gemeente. Wij hebben de SiSa-bijiage gecontroleerd op basis van
de nota verwachtingen accountantscontrole SiSa 2013. Hierbij stellen wij dejuistheid van de gegevens in de SiSa-bijiage
vast. Wij willen benadrukken dat u als gemeente zeif verantwoordelijk bent voor de volledigheid van de te verantwoorden
indicatoren zoals opgenomen in de SiSa-bijiage. Indien cen ‘0’ is ingevuld, zijn wij bij uw organisatie nagegaan of deze ‘0’
terecht is ingevuld. U heeft dit aan ons bevestigd.

Proces
totstandkoming
SISa-bijiage

Single information Single audit

Overige bevindingen
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SZW G5A

SZW G5

SZW G3A

SZW G3

SZW G2A

Totaal

Wet participatiebudget (Wpb) totaal 2012

Gebundelde uitkering op grond van artikel (.9 Wwb
gemeente 2013
Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Wwb
totaal 2012
Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004
(exciusief levensonderhoud beginnende
zelfstandigen) gemeente 2013
Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004
(exciusief levensonderhoud beginnende
zelfstandigen) totaal 2012
Wet participatiebudget (Wpb) gemeente 2013

SZW G2

I
Specifleke uitkering

NrA

Overige bevindingen

0

0

0.

0

0

0

Fout of
onzekerheid

Financiële
omvang in
euro’s

0

0

0

0

0

0

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Toelichting
foutlonzekerheid
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-

In totaal heeft uw gemeente € 93,8 miljoen aan lasten begroot (na wijziging), tegenover € 81,4 miljoen werkelijke lasten. Dit
is in totaal een onderrealisatie van € 12,4 miljoen. Aan baten had uw gemeente een bedrag van 93,8 miljoen begroot,
tegenover € 76,8 miljoen werkelijke baten. In totaal gaat het om een lagere realisatie aan baten van € 17,0 miljoen. Deze
afwijkingen zijn fors en ontstaan vooral bij het cluster Ruimte!ijke ordening en volkshuisvesting (programma ‘grondbedrijf’).
De bij dit programma begrote baten en lasten sluiten niet goed aan op de realiteit en zijn ook tussentijds niet aangepast. Dit
was ook in 2012 bet geval. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat de verwachte transacties inzake de grondexploitatie we!
waren begroot,maar slechts ten dde zijn gerealiseerd (in bet bijzonder bij de plannen Groote Veen en Ter Borch).

-

Daamaast moet de accountant deze kostenoverschrijdingen waarvan het college in de jaarrekening moet aangeven dat de
raad deze nog dient te autoriseren in het versiag van bevindingen aan de orde stellen. Extra lasten die zijn gemaakt omdat
extra opbrengsten daarvoor de ruimte bieden, terwiji deze extra lasten niet direct zijn gerelateerd aan de extra opbrengsten en
waarbij de raad nog geen besluit heeft genomen over de aanwending van deze extra opbrengsten, zijn onrechtmatig.

Het begrotingscriterium is verder verfijnd en uitgewerkt in de Kadernota Rechtmatigheid 2013 van de Commissie BBV. Een
overschrijding van de begroting is altijd onrechtmatig, maar hoeft door de accountant niet in alle gevallen te worden
meegewogen in zijn oordeel. Essentieel is dat de raad nadere regels kan stellen wanneer kostenoverschrijdingen die zijn
gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten (1), kostenoverschrijdingen passend binnen bet beleid (2) en
kostenoverschrijdingen bij openeinderegelingen (3) moeten meewegen bij het oordeei van de accountant. In die gevallen dat
de gemeenteraad geen nader beleid stelt (zoals hij uw gemeente het geval is), geldt het uitgangspunt dat de accountant deze
kostenoverschrijdingen niet betrekt bij de beslissing of hij al dan niet een goedkeurend rechtmatigheidsoordeel kan afgeven.

De toe te passen normen voor het begrotingscriterium zijn gebaseerd op de artikelen 189, 190 en 191 van de Gemeentewet.
Deze normen dient de gemeenteraad zelf nader in te vullen en te concretiseren. Dit gebeurt door middel van de begroting en
via de verordening op het financieel beheer ex artikel 212 van de Gemeentewet. Het systeern van budgetbeheer en -bewaking
moet waarborgen dat de baten en lasten binnen de begroting blijven en dat het college belangrijke wijzigingen of dreigende
overschrijdingen tijdig meldt aan de gemeenteraad, zodat de gemeenteraad hierover tijdig (binnen het begrotingsjaar) een
besluit kan nemen. Een systeem met onvoldoende waarborgen voor tijdige melding aan de gemeenteraad van budget
overschrijdingen beeft het risico in zich dat het college inbreuk maakt op het budgetrecht van de gemeenteraad.

Begrotingsrechtmatgheid

20

€ 435.000
Betreft kostenoverschrijding die niet eerder
gedignaleerd kon worden (negatief saldo op
apparaatskosten (€ 193.000)

Cluster 2; totale lasten
€ 4.368.000
Verkeer en inobiliteit

€341 .000
Kostenoverschrijding die wordt
gecompenseerd door direct gerelateerde
(hogere) opbrengsten.

€ 151.000
Kostenoverschrijding die wordt
gecompenseerd door direct gerelateerde
(hogere) opbrengsten

Cluster 4; totale lasten
€ 3.509.000
Onderwijs

Cluster 5; totale lasten
€ 6.856.000
Sociale sarnenhang en
leefbaarheid

Gemeente Tynaarlo

Accountantsverslag 2013

€ 303.000
Kostenoverschrijding die (grotendeels)
wordt gecompenseerd door direct
gerelateerde (hogere) opbrengsten
(€ 265.000)

Cluster 3; totale lasten
€ 4.379.000
Economische Zaken,
Recreatie en
A rbeidsrnarktbeleid

Kostenoverschrijding ad € 229.000 die
(deels) wordt gecompenseerd door direct
gerelateerde (hogere) opbrengsten
(opsporing en opruiming explosieven)

€ 126.000
Betreft kostenoverschrijding die niet eerder
gesignaleerd kon worden (negatief saldo op
apparaatskosten)

Cluster 1; totale lasten
€ 2.154.000)
Openbare orde en
veiligheid

Lasten programma

V

V

V

V

V

V

V

Onrechtmatig,
tett niet mee
Onrechtmatig,
telt wet mee

In het kader van de begrotingsrechtmatigheid moet de accountant kijken naar de lastenoverschrijdingen per cluster. Bij
diverse clusters zijn begrotingsoverschrijdingen op de lasten te constateren. Deze zijn in te delen in de onderstaande
categorieën, zoals genoemd in de kadernota van de Commissie BBV.
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€ 364.000
Betreft kostenoverschrijding die niet eerder
gesignaleerd konden worden (saldo op
kostenplaatsen en apparaatskosten
€ 390.000)

V

Bovenstaande overschrijdingen betreffen overschrijdingen die passen binnen het beleid. Deze zijn goed herkenbaar in de
jaarrekening opgenornen. Wij verwijzen voor een inhoudelijke en meer specifieke analyse van deze overschrijdingen naar de
toelichting op de clusterrekening, waar de verschillen tussen begroot en werkelijk per cluster nader worden toegelicht.

Cluster 9: totale lasten
€ 2.470.000
Financiering
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Analyse vermogen en resultaat

-4.560
6.647

Nog te bestemmen resultaat bij jaarrekening

Totaal (= resultaat voor bestemming)

47.817

54.464

-2.181

1.629

-3.8 10

56.645

2012

In de paragraaf weerstandsvermogen hebt u de ratio overeenkomstig de nota reserves/voorzieningen berekend op 80% en
inclusief de Essentreserve is de ratio berekend op 117%. De ratio berekend overeenkomstig de nota reserves/voorzieningen is
jgdande door u ingestelde minimumeis van 100%.

Het weerstandsvermogen geeft aan in hoe verre een gemeente in staat is om nog niet afgedekte risico’ s op te vangen, zonder
dat het beleid ingrijpend moet worden gewijzigd. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstands
capaciteit en de niet-afgedekte risico’ s. De verhouding tussen deze twee grootheden (de ratio) wordt vervolgens gebruikt om
in te schatten of actie noodzakelijk is.

De reserves van uw gemeente zijn in 2013 met een bedrag van € 6.647.000 afgenomen. Dit komt overeen met het resultaat
voor bestemming, zoals dat is verantwoord in de programmarekening.

Stand per 31 december

-2.087

Tussentijdse resultaatbestemming tijdens boekjaar

-

54.464

2013

Stand van de reserves per 1 januan

Ontwikkeling eigen vermogen

In het hierna volgende overzicht hebben wij de mutaties in de reserves schematisch weergegeven (x € 1.000):

De mutaties in het eigen vermogen vinden plaats door middel van de resultaatbestemrning. Het resultaat voor bestemming
bedraagt € 6.647.000 nadelig. Per saldo is er tussentijds reeds € 2.087.000 aan de reserves onttrokken, zodat het uiteindelijke
gerealiseerde resultaat na bestemming € 4.560.000 nadelig bedraagt. Dit bedrag is afzonderlijk vermeld onder het eigen
vermogen in de balans.

Het BBV kent een duidelijk onderscheid tussen resultaatbepaling en resultaatbestemming. Alle haten en lasten dienen via de
programmarekening te lopen. De gemeente mag geen baten of lasten rechtstreeks in het eigen vermogen muteren.

Vermogen en resultaat

Accountantsverslag 2013
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Beschrijving

-
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2011

2012
2013

•Resultaat

(x € 1.000)

Accountantsverslag 2013
Gem eente Tynaarlo

Het negatieve exploitatieresultaat 2013 is ontstaan als gevoig van een aantal incidentele baten en lasten en dan met name de
verliesneming in de grondexploitatie. Voor een meer uitgebreide analyse van het resultaat verwij Zen wij naar de toelichting
op de programmarekening.

0
-1.000
-2.000
-3.000
-4.000
-5.000
-6.000
-7.000

Resultaatontwikkeling 2011-2013

Hierna geven wij een overzicht van de ontwikkeling van het resultaat (vóór bestemming) van 2011 tot en met 2013:
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J

-

Wij hebben geen kennis van te rapporteren omstandigheden in verband met het niet-naleven van wet- en regelgeving.

In 2013 is voor geen van de topfunctionarissen en overige medewerkers sprake van een overschrijding van de grensbedragen.

-

Met ingang van I januari 2013 is bij wet vastgelegd dat rechtspersonen of organisaties die volledig of in aanzienhijke mate uit
publieke middelen zijn gefinancierd beloningen van topfunctionarissen openbaar dienen te maken, ook als deze de in de wet
gestelde maxirnale bezoldiging van € 228.599 niet te boven gaan. Daarnaast dienen gemeenten het salaris openbaar te maken
van overige medewerkers (inclusief wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan ingehuurd personeel) die een
bezoldiging ontvangen boven deze norm. Ten slotte stelt de WNT een aantal overige eisen, zoals een maximale
ontslagvergoeding voor topfunctionarissen van € 75.000.

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) is in werking getreden met ingang
van 1 januari 2013 en vervangt de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (Wopt). De WNT
regelt niet alleen de openbaarmaking van topinkomens in de publieke en sernipublieke sector, maar stelt ook maxima aan de
hoogte van de bezoldiging van topfunctionarissen en tevens aan de ontslagvergoedingen.

Naar onze mening is ons bij de uitvoering van onze controle-opdracht door het college en de medewerkers van de gemeente
Tynaarlo de volledige medewerking verleend en hebben wij volledige toegang tot de benodigde informatie gehad.

Er zijn geen meningsverschillen met bet college geweest en er waren geen beperkingen bij de uitvoering van onze controle.

Deze bevestiging heeft mede betrekking op feiten en omstandigheden die voor dejaarrekening van rnaterieel belang zijn,
maar waarvan in redelijkheid niet kan worden verwacht dat hieromtrent andere toereikende controle-informatie voor ons als
accountant beschikbaar is. Indien dergelijke zaken van belang zijn voor het inzicht dat een jaarrekening behoort te geven, dan
dienen deze juist en voliedig in de jaarrekening tot uitdrukking te worden gebracht.

In verband met onze controle van dejaarrekening over 2013 hebben wij van het college een ondertekende, schriftelijke
bevestiging bij de jaarrekening ontvangen.

Accountantsverslag 2013
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Naleving van wet-

Normering
topinkomens
(WNT)

Meningsverschil met
management of
beperking in
reikwijdte van de
controle

Bevestigingen van
het college
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1

Tijdens deze gesprekken heeft het college aangegeven zich bewust te zijn van frauderisico’s en voorbeelden gegeven van de
manier waarop het deze beheerst. Tegelijkertijd stellen wij vast dat het maken en/of periodiek actualiseren van gerichte
frauderisicoanalyses geen zichtbaar onderdeel vormt van de interne beheersingsomgeving en dat uit de administratie (notulen.
begroting, tussentijdse rapportages, etc.) bijvoorbeeld geen vastleggingen blijken die bet belang illustreren dat u hecht aan bet
vermijden en ontdekken van fraude. Uw organisatie loopt hiermee het risico dat de inteme beheersing kwetsbare plekken
bevat die onopgemerkt blijven.

Als onderdeel van onze controle en opvolging van de communicatie over voorgaand boekjaar hebben wij het college verzocht
inzicht te geven in de eigen inschatting van het risico dat de jaarrekening een materiële afwijking zou kunnen bevatten als
gevoig van fraude, in de aard, omvang en frequentie van deze inschattingen, het proces dat het college daarbij hanteert, alsook
de communicatie daarover met bet personeel en met de gemeenteraad.

Frauderisicoanalyse

• Wij hebben de interne controlewerkzaamheden die de verbijzonderde interne controlefunctionaris gedurende het jaar
heeft uitgevoerd beoordeeld en hierbij geen bijzonderheden geconstateerd.

• Wij hebben gesteund op de inteme controle werkzaamheden die zijn uitgevoerd in het kader van de rechtmatigheid.

Accountantsverslag 2013
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I

Frauderisicoanalyse

4

Na de evaluatie van de onafhankelijkheid en competenties van de verbijzonderde inteme controle, heeft bet controleteam de
werkzaamheden van deze afdeling beoordeeld en onze controleaanpak, waar nodig, dienovereenkomstig aangepast.

Communicatie met
verbijzonderde
interne controle
functionarisl-functie

Dit heeft geresulteerd in bet volgende:

Onze jaarrekeningcontroie is gericht op het geven van een oordeel omtrent de jaarrekening zelf en is niet prirnair gericht op
het doen van uitspraken omtrent de betrouwbaarheid en de continulteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking als
geheel of van onclerdelen daarvan. Onze bevindingen daaromtrent raken dan ook slechts die onderdelen die wij onderzocht
hebben in het kader van de jaarrekening, wat wil zeggen dat wij ter zake geen volledigheid pretenderen. Uit de door ons
uitgevoerde werkzaamheden zijn geen bijzonderheden gebleken waarop wij u via deze rapportage willen attenderen.

Betrouwbaarheid en
continuIteit van de
automatiserings
geving

Overige onderwerpen
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Op 16 december 2013 heeft de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) de nieuwe Verordening inzake
Onathankelijkheid (ViO) vastgesteld. Wij willen u in dit accountantsverslag graag op de hoogte stellen van de belangrijkste
wijzigingen zoals die gelden voor organisaties die niet kwalificeren als een Organisatie van Openbaar Belang (OOB, vooral
beursgenoteerde ondernemingen en financiële instellingen). Wij stellen voor om bij het bespreken van ons accountantsverslag
de specifieke gevolgen voor onze dienstverlening aan uw organisatie te bespreken.

Ontwikkelingen Accountancy

Accountantsverslag 2013
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Onathankel ijkheid

Hoewel wij een kritische houding hebben ten opzichte van risico’s van fraude in dejaarrekening, willen wij opmerken dat
onze controle niet specifiek is gericht op het ontdekken hiervan. Tijdens de uitvoering van onze controle van de jaarrekening
2013 hebben wij geenaanwijzing verkren
rs
gveest van fraude.

Tevens hebben wij zelfstandig werkzaan-iheden uitgevoerd die crop gericht waren om het risico van het ‘ornzeilen’ van de
interne beheersingsmaatregelen door het management te detecteren. Wij hebben specifieke controles uitgevoerd op
rnemoriaalboekingen en schattingen en hebben significante en ongebruikelijke transacties met behuip van gegevensanalyses
onderzocht.

Wij hebben een fraudediscussie gevoerd met het controleteam en met het management van de gemeente Tynaarlo, waarbij wij
de nadruk hebben gelegd op de vermoedens van materiële onjuistheden als gevolg van fraude in de jaarstukken. Van het
management hebben wij de bevestiging ontvangen dat er geen onregelmatigheden zijn geconstateerd waarbij het management
of werknerners zijn betrokken die een belangrijke rol spelen bij de maatregelen van inteme beheersing of anderen, in het
geval dat de fraude van materieel belang kan zijn voor de jaarrekening.

In Nederland is de accountant wettelijk verplicht om alle ontdekte fraudegevallen te rapporteren aan het management van de
organisatie. Wij merken op dat onze controle niet specifiek is ingericht op het ontdekken van fraude. Dc accountant is wel
verantwoordelijk voor het betrekken van frauderisico’ s in de planning en uitvoering van zijn controleopdracht.

De huidige economische ontwikkelingen kunnen voor organisaties en hun werknemers leiden tot verhoogde prikkels of
gelegenheden tot het doen van of meewerken aan fraude. Gelet op het belang van een risicoanalyse die is toegespitst op de
huidige economische ontwikkelingen en actuele interne beheersing, attenderen wij u op het belang van periodieke
frauderisicoanalyses als vast onderdeel van het interne controlesysteem dat crop is gericht (fraude)risico’ s te onderkennen, het
belang en de waarschijnlijkheid daarvan in te schatten en de interne beheersing daarop toe te spitsen.

Overige onderwerpen
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In de ViO is opgenomen dat een maatrege! is vereist indien senior !eden van het assurance-team (waaronder de
einclverantwoordelijke accountant, maar ook andere senior teamleden) Iangdurig betrokken zijn bij dienstver!ening aan
dezelfde organisatie. Van langdurige betrokkenheid is in elk geval sprake als een senior teamlid gedurende zeven
aaneengesloten jaren betrokken is bij dienstverlening aan dezelfde organisatie. Voorbeelden van maatregelen zijn het laten
uitvoeren van een opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling (0KB) of het rouleren van het team!id. Indien meerdere teamleden
gelijktijdig zouden moeten rouleren, is het ook mogelijk om voor een gefaseerde roulatie te kiezen. Na roulatie mag het
betreffende teamlid gedurende twee jaar niet betrokken zijn bij de assurance dienstverlening aan de organisatie. Voor de
gerneente Tynaarlo geldt dat van langdurige relaties geen sprake is.

Langdurige betrokkenheid b& uw organisatie

Combinaties van assurance en advies (non-assurance) werkzaamheden zijn onder de ViO nog steeds toegestaan. Dc ViO
introduceert we! een strak toetsingskader voor de evaluatie van al!e non-assurance diensten, wat betekent dat voor aanvang
van overige dienstverlening altijd een onafhankelijkheidsanalyse in het dossier dient te worden opgenomen. De ViO leidt
daarrnee tot een verzwaarde documentatieplicht. Het toetsingskader in de ViO is gebaseerd op de principes in de
intemationale onathankelijkheidsregels van de Code of Ethics van de International Ethics Standards Board for Accountants
(IESBA). Deze internationale onathankel ijkheidsregels worden door De!oitte nageleefd.

Regelgeving voor adviesdiensten

In de nieuwe onafhankelijkheidsregels is sprake van één set van regels voor alle assurance-opdrachten, zoals de controle of
beoordeling van een jaarrekening, een subsidieverkiaring, een verkiaring bij een IT-systeem of een assurance-rapport bij een
maatschappelijk jaarverslag. In de oude regels werd een onderscheid gemaakt tussen controleopdrachten en overige
assurance-opdrachten, waarbij de onathankelijkheidsvoorschriften voor controleopdrachten strenger waren.

Eén set van regels voor alle assurance-opdrachten

Met de nieuwe ViO beoogt de beroepsorganisatie tegemoet te komen aan de verwachtingen van het maatschappelijk verkeer,
en daarmee bij te dragen aan het vertrouwen in het accountantsberoep. Hierna geven wij een toelichting op enkele
onderwerpen uit de ViO die van belang zijn in het kader van onze dienstverlening aan uw organisatie.

De ViO is van toepassing op alle cliënten waarvoor assurance-opdrachten worden uitgevoerd en is van kracht vanaf 1 januari
2014. Dc ViO vervangt de nadere voorschriften voor onafhankelij kheid (NVO).

Verordening inzake OnafhankelUkheid (ViO)

Overige onderwerpen
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Het belang van cyberveiligheid is de laatste jaren fors toegenomen, als gevoig van de grotere athankelijkheid van
informatietechnologie en internet. Daamaast heeft zich een verschuiving voorgedaan van informatiebeveiliging naar
cyberveiligheid. Dc traditionele aanpak van informatiebeveiliging was vooral gericht op inteme controles om de
vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens veilig te stellen. Hoewel deze controles van groot belang
blijven, bestrijkt cyberveiligheid een bredere waaier van interne en externe factoren.

Algemene aanbeveling inzake cyberveiligheid
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Cybersecurity

Dc nieuwe onafhankelijkheidsregels treden in werking per 1 januari 2014. Voor bestaande opdrachten en/of relaties waarbij
een onafhankeliikheidsbedreiging speelt, gelden overgangsbepalingen.

Overgangsbepalingen

Deze bepalingen gelden tevens voor persoonhijke uitingen van gastvrijheid. Hieronder wordt verstaan het voor de andere
partij of persoon betalen van kosten van uitstapjes, reizen, lunches, diners en dergelijke die geen zakelijk karakter dragen.

Voor geschenken met een waarde van meer dan € 100 is de eindverantwoordelijke accountant gehouden om:
Te onderbouwen waarom het geschenk of de uiting van gastvrijheid gepast is;
• Een melding te doen bij een aangewezen persoon binnen Deloitte; en
• Vooraf met het toezichthoudend orgaan van uw organisatie af te spreken hoe het hierover geInformeerd wil worden.

De regels voor het ontvangen en verstrekken van geschenken en gastvrijheid zijn aangescherpt. Het uitgangspunt is dat het
ontvangen en verstrekken van geschenken en persoonlijke uitingen van gastvrijheid niet past in een relatie tussen de
accountant en de gecontroleerde organisatie. Deze regels gelden niet alleen voor de leden van het assuranceteam, maar ook
voor de accountantsorganisatie, andere onderdelen van het netwerk en haar bestuurders. Er is een drempel in de regels
opgenomen van € 100.

Geschenken en gastvrijheid

In de ViO is een nieuwe bepaling opgenomen over marketing en reclame. Vooral is het niet toegestaan om met een assurance
client een relatie aan te gaan waarbij de accountantsorganisatie zich in het kader van reclame of marketing associeert of laat
associëren met de assurance-client. Van associatie is sprake indien de onderlinge relatie als onderdeel van reclame of
marketing openbaar wordt gemaakt.

Marketing en reclame

Overige onderwerpen
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Daarnaast dient op bestuurlijk niveau te worden verzekerd dat er sprake is van een voldoende mate van verantwoordelijkheid
en verantwoordingsplicht ter ondersteuning van de daadwerkelijke prioritering van informatieactiva en een juiste
besluitvorming over het gebruik en de bescherming van informatie. Bestuurders kunnen hierin worden ondersteund met
advies door externe adviseurs.

Als zodanig dienen de gemeenteraad en het college zich er in toenemende mate van te vergewissen dat managers in alle
geledingen van de organisatie zich bewust zijn van de risico’ s die de digitale technologie met zich meebrengt voor de
strategic en de organisatieactiviteiten en dat zij de juiste maatregelen treffen om deze risico’ s te beheersen. Rapportages aan
de gemeenteraad en het college dienen in toenemende mate te gaan over de lessen die worden getrokken uit specifieke IT
gerelateerde incidenten en zogenaamde near-misses, en de gemeenteraad en het college dienen vast te stellen welke inbreuk
op de veiligheid de organisatie bereid is te tolereren.

Overige onderwerpen
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Bij dejaarrekeningcontrole is een aantal controleverschillen geconstateerd, welke alle gecorrigeerd zijn. Bij de afronding van de controle resteerden er derhalve geen niet
gecorrigeerde controleverschillen en onzekerheden meer. Wij hebben van het college een schriftelijke bevestiging bij de jaarrekening ontvangen, waarin bet college heeft
bevestigd geen kennis te hebben van niet-gecorrigeerde fouten.

Niet-gecorrigeerde fouten

Bijiage A: Niet-gecorrigeerde fouten
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L1vuIIende dienstverlening
Niet van toepassing.

Op basis van onze toetsing concluderen wij dat onze onafhankelijkheid als certificerend accountant bij de gerneente Tynaarlo in 2013 voldoende is gewaarborgd. Een
overzicht van de aanvullende dienstverlening hebben wij hieronder opgenomen.

De voorschriften in het kader van onafhankelijkheid zijn binnen de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (de NBA) opgenomen in de ‘Verordening inzake
Onathankelijkheid (ViO)’ en vormen een belangrijk onderdeel van het ‘normenkader’ waaraan een accountant moet voldoen. De naleving van de ViO is binnen de
organisatie van DeLoitte ingebed.

Bevestiging onafhankelijkheid

Bijiage B: Onathankelijkheid
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Bij dejaarrekeningcontrole stellen wij vast of dejaarrekening is opgesteld volgens de geldende versiaggevingsvoorschriften, of de door u opgestelde jaarrekening een
getrouw beeld geeft en of de baten, lasten en balansmutaties voldoen aan de eisen van rechtmatigheid zoals opgenomen in het controleprotocol 2013. Ook stellen wij vast
dat de posten in de jaarrekening adequaat zijn toegelicht. Onze controle houdt niet in dat wij alle posten integraal controleren. Onze aanpak heeft als doe! om belangrijke
onj uistheden of onrechtmatigheden te ontdekken, rekening houdend met de materialiteitsgrenzen zoals vastgelegd in het controleprotocol 2013.

Jaarrekeningcontrole

Onze risicoanalyse en de daarop gebaseerde controleaanpak richten zich niet uitsluitend op de jaarrekening zeif, maar ook op het systeem van inteme beheersing. Hoe beter
dat systeem functioneert, hoe meer zekerheid er bestaat dat de opgeleverde informatie betrouwbaar is, zowel tussentijds als bij de jaarrekening. Omdat deze interne
beheersing het gehele jaar goed dient te functioneren, hoeven wij met de aanvang van onze controle niet te wachten totdat de jaarrekening gereed is. Onze controle vindt
daarom voor een belangrijk deel a! in de tweede helft van het boekjaar plaats. Wij onderzoeken tijdens de interim-controle de procesrisico’s, om te bepalen of hierin
voldoende beheersmaatregelen (de AO/ffi) zijn getroffen. Het product van deze fase van de controle is een managementletter, met daarin opgenomen verbeterpunten ter
verdere optimalisatie van de interne beheersing (zie paragraaf Inteme beheersing).

Interim-controle

Onze controle start met het maken van een analyse van de risico’s waar u als gemeente mee te maken heeft. Deze risicoanalyse zien wij als een gezamenlijke actie van ons
controleteam en vertegenwoordigers van uw gemeente en maakt dee! uit van ons pre-auditgesprek. Het doel hiervan is om op basis van gezamenhijke kennis van uw
organisatie en uw omgeving tot een zo volledig en bruikbaar mogelijke risicoanalyse te komen, die als basis voor de verdere controlewerkzaarnheden kan dienen. Het gaat
hierbij primair om de externe risico’s en de risico’s in de bedrijfsvoering. Bij deze inventarisatie ligt de focus primair op de risico’s van afwijkingen van materieel belang
in de jaarrekening als gevolg van fraude of fouten.

Gezamenlijke risicoanalyse als basis

Binnen het kader van de meerjarige overeenkomst tussen uw gemeente en Deloitte Accountants B.V. tot het controleren van uw jaarrekening bevestigen wij formed elk
jaar de onderlinge afspraken met een opdrachthevestiging. Met de opdrachtbevestiging van 31 oktober 2013 heeft u ons op meer gedetailleerde wijze opdracht gegeven tot
het controleren van de jaarrekening 2013. De doelstelling van de controle is het afgeven van een controleverklaring bij de jaarrekening van de gemeente Tynaarlo. In dit
accountantsverslag geven wij een toelichting op de bevindingen naar aanleiding van de controle. Onze controleaanpak bestaat in hoofdlijnen uit drie fasen: de
risicoanalyse, de interim-controle en de jaarrekeningcontrole.

Dc opdracht die u ons heeft verstrekt

Bijiage C: Reikwijdte van de controle 2013
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Onze controleverkiaring is gebaseerd op onze controlewerkzaamheden als accountant van de gemeente Tynaarlo.

Scope van de opdracht
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Het product van de jaarrekeningcontrole is de controleverkiaring bij de jaarrekening en een versiag van bevindingen. In het versiag van bevindingen rapporteren wij fouten
en onzekerheden en overige bijzonderheden die naar onze mening van belang zijn voor de behandeling van de jaarrekening (zoals governance, financiële positie,
ontwikkeling resultaten en de kwaliteit van de interne beheersing).

Gemeente Tynaarlo

Weerstandsvermogen

Berekend profiel € 12,.

Risico’s

Het weerstandsvermogen kan, zoals uk hovenstaand overzicht ook blijkt, niet los worden gezien van de risico’s. Het
berekende profiel van de risico’s zou gelijk moeten zijn aan de optelsom van alle door uw college benoemde risico’s. Wij zijn
daarom uitgegaan van het berekende risicoprofiel, zoals dat is op e
ende paragraaf weerstandsvermogen 2013.

*) exciusief de Essentreserve.

ar € 10,2)

eerstandscapaciteit

De samenhang tussen weerstandscapaciteit en risico’ s van uw gemeente hebben wij in de navolgende figuur samengevat
(bedragen in € miljoenen).

Accountantsverslag 2013

Weerstandsvermogen
en risicomanagement

Bijiage D: Actuele ontwikkelingen: hoe financieel gezond is uw gemeente
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Is er een financieel deugdelijk beleid?
Is de begroting actueel (zit alles erin)?
Hoe ziet bet meerjarenperspectief eruit?
Aanvulling op de eerdergenoemde reserves (omvang vrije reserves. omvang stilie reserves).
Zijn er claims?
Is er een meerjarig investeringsplan (“normale” investeringen en grondexploitaties)?
Omvang post onvoorzien?
Belastingcapaciteit.
Wmo en Wsw.
Resultaten verbonden partijen.
Onderhoud in bet algemeen en riolering in het hijzonder.
Saldo kostenplaatsen.

In de stresstest betrekken wij onder andere de volgende indicatoren:
a
Schuldpositie.
a
Reservepositie.
a
Vaste activa -I- reserves.
• Leningen die niet zijn ingezet voor de grondexploitaties.
a
Voorzieningen.
•Garantstellingen.

Met een aantal, vooraf bepaalde, indicatoren kunnen wij de financiële positie van uw gemeente in kaart brengen (een
zogenaamde ‘stresstest’). Hiermee krijgt u snel een goed financieel beeld van uw gemeente. Op basis van historische en
toekomstgerichte gegevens inventariseren wij, aan de hand van de indicatoren, het financiële beeld van uw gemeente. Op
bepaalde onderdelen zullen wij ook gebruikmaken van landelijke of regionale gemiddelden. De uitvoering van de stresstest
kan snel en belast uw organisatie minimaal.

Stressindicatoren

a

•
•
•
•
•
•
•

a

•
•
•

Om maatregelen te kunnen treffen en goede keuzes te kunnen maken, moet u eerst een goed en met elkaar gedeeld beeld
hebben van de financiële positie van uw gemeente. De financiële positie is breder dan de reserves en het weerstandsvermogen
van uw gemeente. Ook toekomstige, reguliere exploitatielasten zijn bepalend voor de financiële positie van uw gemeente.
Daarbij beInvloeclen allerlei indicatoren op financieel gebied de financiële positie, zoals:

De financiële ontwikkelingen maken een kritische herbezinning op de taakuitvoering van gemeenten noodzakelijk. Om de
juiste maatregelen te nemen en goede keuzes te maken, is bet belangrijk dat u eerst een goed beeld hebt van de financiële
positie van uw gemeente. Dalende opbrengsten (zoals dividend en bouwleges), hogere lasten (bijvoorbeeld uitkeringen),
verliezen bij grondexploitaties en een verwachte daling van de uitkering van het gemeentefonds maken de financiële positie
van uw gemeente onzeker. Tel daarbij op de nieuwe kabinetsplannen om taken met een fors lager budget over te dragen aan
de gerneenten. Een herbezinning op de taakuitvoering is dus noodzakelijk!

Gemeente Tynaarlo
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Hoe financleel
gezond is uw
gemeente?
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Rentelasten.
Grondexploitatie.
Meerjarenbegroting.
Reserveontwikkeling.

Gemeente Tynaarlo
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Uiteraard kunt u zeif extra indicatoren toevoegen. De uitkomsten van de stresstest geven wij weer in de vorm van een
rapportage en een dashboard.

•
•
•
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This publication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, Deloitte Global Services Limited, Deloitte Global Services Holdings
Limited, the Deloitte Touche Tohmatsu Verein, any of their member firms, or any of the foregoing’s affiliates (collectively the “Deloitte Network”) are, by means of this
publication, rendering accounting, business, financial, investment, legal, tax, or other professional advice or services. This publication is not a substitute for such
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taking any action that may affect your finances or your business, you should consult a qualified professional adviser. No entity in the Deloitte Network shall be responsible
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member firms in more than 140 countries, Deloitte brings world-class capabilities and deep local expertise to help clients succeed wherever they operate. Deloittes
approximately 169,000 professionals are committed to becoming the standard of excellence.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a
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Evenzo geldt dat de opmerkingen, bevindingen en aanbevelingen met hetrekking tot het systeem van interne beheersing niet gelezen dienen te worden als een afzonderlijke
opinie over het systeem van inteme beheersing en de werking daarvan.

De in dit versiag aan de orde gestelde onderwerpen waarvan wij van mening zijn dat zij uw aandacht behoeven, zijn door ons geconstateerd gedurende onze
controleopdracht. Het is geen allesomvattend verslag van alle geconstateerde zaken en in het bijzonder kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor het
rapporteren van alle bedrijfsrisico’ s of tekortkomingen in het systeem van interne beheersing. Elke conclusie, opinie of opmerking in dit verslag is verstrekt in de context
van onze controleverkiaring over de jaarrekening als geheel, welke zal worden verstrekt in onze controleverklaring.

Dit versiag is alleen bestemd voor de leden van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tynaarlo en mag niet in zijn geheel of
gedeeltelijk aan derden worden verstrekt of aangehaald zonder onze schriftelijke toestemming vooraf. Er wordt geen verantwoordelijkheid aan een derde partij
geaccepteerd, omdat dit verslag daar niet voor is opgesteld en bedoeld. Dientengevolge nemen wij geen enkele verplichting of plicht van zorg op ons aan ieder ander
persoon aan wie dit versiag getoond wordt of in wiens handen het komt.

Bijiage E: Disclaimer en beperking in gebruik

