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Accountantsverslag 2014

Geachte leden van de Raad,

Zoals afgesproken in onze opdrachtbevestiging ontvangt u hierbij ons accountantsverslag 2014 van de gemeente Tynaarlo. Dit verslag bevat onze 

belangrijkste bevindingen uit de controle van de jaarrekening 2014. 

Met dit verslag willen wij u zo goed mogelijk informeren en ondersteunen in de uitoefening van uw kaderstellende en controlerende taak. De 

onderwerpen, die in dit verslag aan de orde komen, hebben onderdeel uitgemaakt van onze overwegingen bij de bepaling van de aard, het tijdstip 

van uitvoering en de diepgang van de controlemaatregelen die zijn toegepast bij de uitvoering van de controle van de jaarrekening. 

De in dit verslag opgenomen bevindingen doen geen afbreuk aan ons oordeel over de getrouwheid en rechtmatigheid van de jaarrekening 2014.

Onze bevindingen en aanbevelingen hebben wij afgestemd met de organisatie en op 15 april 2015 in concept besproken met de wethouder, 

mevrouw N. Hofstra. Een afschrift van dit verslag is toegezonden aan het college van burgemeester en wethouders.

Het opstellen en controleren van de jaarrekening vraagt elk jaar weer een aanzienlijke inspanning. Bij deze willen wij alle betrokken 

medewerkers van de gemeente Tynaarlo bedanken voor de constructieve en plezierige samenwerking tijdens de controle. Vanzelfsprekend zijn 

wij graag bereid om deze rapportage nader toe te lichten.

Hoogachtend,

BDO Audit & Assurance B.V.

drs. R.H. (Rob) Bouman RA
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1. DASHBOARD ACCOUNTANTSCONTROLE

Ons oordeel

 De jaarrekening 2014 is getrouw en 

rechtmatig.

 Er resteren geen ongecorrigeerde 

controlebevindingen.

 Wij hebben geen bevindingen in de SiSa-

bijlage.

 Samenwerking is plezierig verlopen.

 Af

Top 3 aandachtspunten voor 2015

1. Invoering Sociaal Domein.

2. Vpb-plicht per 1 januari 2016.

3. Waardering en ontwikkeling grondexploitaties.

Analyse resultaat 2014

Belangrijkste bevindingen

 We kunnen instemmen met de waardering 

van de gronden (zie ook onze afzonderlijke 

rapportage). 

 Bepaling voorziening oninbare debiteuren 

moet worden verbeterd.

 Extra voorziening voor lening Zand 

Experience Drenthe B.V. Dit is verwerkt in de 

definitieve jaarrekening. 

Overige aanbevelingen

 Voorspellend vermogen van de begroting kan 

worden verbeterd.

 Weerstandsvermogen 115% en derhalve 

voldoende op basis van notitie 

weerstandsvermogen.

 Toelichting in de paragraaf 

weerstandsvermogen verbeterd. Advies om 

niet alle (kleine) risico’s te rapporteren.

Weerstandsvermogen ultimo 2014
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Goedkeurende 

controleverklaring

Wij zijn voornemens om bij de jaarrekening 2014 van de gemeente Tynaarlo een goedkeurende controleverklaring af te 

geven met betrekking tot de getrouwheid en rechtmatigheid.

De jaarrekening is 

getrouw

Een goedkeurende verklaring met betrekking tot getrouwheid betekent dat de jaarrekening 2014 een getrouw beeld 

geeft van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2014 als van de activa en passiva per 31 

december 2014 in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) voor Provincies en Gemeenten.

De jaarrekening is 

rechtmatig

Een goedkeurende verklaring met betrekking tot rechtmatigheid betekent dat de verantwoorde baten en lasten alsmede

de balansmutaties in de jaarrekening 2014 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn 

gekomen en in overeenstemming zijn met de relevante wet- en regelgeving.

Geen bevindingen in de 

SiSa-bijlage
Wij hebben de in de SiSa-bijlage van de jaarrekening genoemde specifieke uitkeringen gecontroleerd met inachtneming 

van de Nota verwachtingen accountantscontrole 2014. Op grond van ons onderzoek hebben wij bij uw specifieke 

uitkeringen geen fouten en/of onzekerheden geconstateerd die de voor SiSa geldende rapporteringstolerantie 

overschrijden.

Jaarverslag verenigbaar
Ingevolge artikel 213 lid 3 onder d Gemeentewet vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen 

beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

2. Strekking controleverklaring
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Resultaat 2014 bedraagt € 1,6 

miljoen.

Voorspellend vermogen 

begroting kan verbeterd 

worden.

Resultaat 2014

Het saldo van baten en lasten (na bestemming) over het jaar 2014 bedraagt € 1,6 miljoen voordelig. Dit is een afwijking 

van ongeveer 2% van de begrote lasten en lijkt relatief beperkt. 

Daarbij moet echter wel bedacht worden dat de afwijking van € 1,6 miljoen het verschil is met de bijgestelde 

najaarsbrief (eind oktober 2014). Ook hierin zijn een groot aantal bijstellingen van de begroting verwerkt. Daarnaast 

valt op dat er veel afwijkingen zitten in de clusters/programma’s en ook de toerekening van de apparaatskosten per 

cluster vaak afwijkt. Op basis hiervan zijn wij, evenals het College, van mening dat het voorspellend vermogen van de 

begroting nog verbeterd kan worden. 

Het resultaat 2014 kan als volgt worden weergegeven:

Het resultaat van € 1,3 miljoen wordt in belangrijke mate veroorzaakt door:

- Grondbedrijf (cluster 8)                                             €350.000

- WMO (cluster 6)                                                         €390.000

- VRD (cluster 1)                                                          €190.000

- Algemene uitkering (cluster 9)                                    €221.000

- Vrijval voorziening onderhoud gebouwen (cluster 9)    €185.000

Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij naar het jaarverslag.

3. Resultaat en weerstandsvermogen
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Onze rol i.r.t. 

weerstandsvermogen.

Weerstandsvermogen 

voldoende.

Onze rol in relatie tot het weerstandsvermogen

De analyse van het weerstandsvermogen is een onderdeel van het jaarverslag (paragraaf weerstandsvermogen en 

risicobeheersing). Vanuit onze controlerende rol hoeven wij alleen vast te stellen of het jaarverslag (en dus deze 

paragraaf) niet strijdig is met de jaarrekening. Omdat de omvang en inschatting van het weerstandsvermogen voor de 

continuïteit en toekomst van de gemeente van groot belang is, besteden wij (vanuit onze natuurlijke adviesfunctie) in 

dit accountantsverslag hier uitgebreid aandacht aan.

Weerstandsvermogen ultimo 2014

Uit de paragraaf weerstandsvermogen blijkt een ratio van het weerstandsvermogen van 114,7% ofwel voldoende in 

termen van de notitie weerstandvermogen van de gemeente Tynaarlo. De ontwikkeling van het weerstandsvermogen van 

de gemeente Tynaarlo kan als volgt worden weergegeven:

Hieruit blijkt dat het weerstandsvermogen een dalende trend laat zien. 

De belangrijkste risico’s hebben betrekking op:

• Grondexploitaties         : € 5,2 miljoen

• Ontwikkeling MFA’s : € 0,7 miljoen

• Decentralisaties            : € 2,3 miljoen

Totaal bedragen deze 3 risico’s  € 8,2 miljoen ofwel bijna 80% van het benodigde weerstandscapaciteit.

3. Resultaat en weerstandsvermogen

vrijdag 8 mei 2015 © 2014 BDOPagina 10

Dashboard Controleverklaring Weerstandsvermogen Bevindingen Aandachtspunten Bijlagen  

Weerstandsvermogen

Bedragen x €1.000

Jaarverslag

2013

Begroting

2014

Begroting

2015

Jaarverslag

2014

Beschikbare capaciteit (A) 19.724 15.198 13.027 13.365 

Benodigde capaciteit (B) 13.420 11.901 13.207 11.652 

Ratio weerstandsvermogen 147,0% 127,7% 98,6% 114,7%

Weerstandsvermogen (A-B) 6.304 3.297 (180) 1.713 



Risico’s inzake Sociaal Domein 

meegenomen.

Advies ten aanzien van het 

weerstandsvermogen.

Weerstandsvermogen ultimo 2014 (vervolg)

Naar wij hebben begrepen komen de risico’s tot stand door periodieke gesprekken tussen de controller en de 

afdelingshoofden. Daarmee is de risicobeheersing een onderdeel van de interne beheersing en dat is positief. Tevens 

constateren wij dat veel aandacht is besteed aan de risico’s rondom het Sociale Domein en ook dat is naar onze mening 

positief. Naar onze inschatting is dit namelijk één van de grootste risico’s en onzekerheden voor de komende jaren.

Op basis van de huidige paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing adviseren wij niet alle risico’s in detail op te 

nemen in de jaarrekening, maar hiervoor een ondergrens te hanteren (bijvoorbeeld € 250.000). Wij zien steeds vaker 

dat, op basis van de omvang van het risico, onderscheid wordt gemaakt naar het niveau waarop risico’s worden 

gerapporteerd (organisatie – College – Raad).

Naar aanleiding van onze gesprekken over de concept jaarrekening is, ten behoeve van de sturing en het inzicht voor de 

Raad, een analyse opgenomen van de verschillen tussen de uitkomsten van de paragraaf weerstandsvermogen in de 

jaarrekeningen 2013, 2014 en de laatste ramingen (begroting 2014 en 2015). Tevens is een explicietere analyse gedaan 

in deze paragraaf over de gewenste omvang (minimaal en maximaal) in relatie tot het aanwezige weerstandsvermogen 

en de verwachte ontwikkeling.

3. Resultaat en weerstandsvermogen
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Inleiding

Wij kunnen instemmen met de 

waardering van de voorraden 

grondexploitatie.

4.1 Inleiding

In dit hoofdstuk gaan wij in op de belangrijkste bevindingen naar aanleiding van onze controle. Hierbij besteden wij 

onder meer aandacht aan de waardering van de grondexploitatie en rechtmatige totstandkoming van de transacties. 

4.2 Onze bevindingen ten aanzien van de grondexploitatie

Wij hebben, in het kader van de controle van de jaarrekening 2014, een vervroegde controle uitgevoerd op de 

waardering van de grondexploitaties. Hierover hebben wij de Raad afzonderlijk geïnformeerd middels een brief d.d. 9 

maart 2015.

Wij hebben in het kader van de controle met name aandacht besteed aan de waardering van de post voorraden / 

grondexploitatie, ofwel in hoeverre de boekwaarde voldoende is onderbouwd op basis van de gekozen uitgangspunten en 

parameters, zoals met name verkoopaantallen, fasering van de verkopen, gehanteerde grondprijzen, rekenrente, kosten 

en inflatie. 

Op basis van onze werkzaamheden hebben wij in onze eerdere rapportage geconcludeerd dat wij, met uitzondering van 

het bedrijventerrein Vriezerbrug, kunnen instemmen met de huidige waardering van de grondexploitaties. Door de 

geringe verkopen in de afgelopen 2 jaren (2013 en 2014) en onvoldoende onderbouwing van de verwachte verkopen in 

de komende jaren, hebben wij aangedrongen op een verdere afwaardering van de boekwaarde van bedrijventerrein 

Vriezerbrug. Op basis hiervan heeft het College besloten om een voorziening te treffen van afgerond € 464.000, 

aansluitend bij het slechtste scenario zoals opgenomen in de herziening van het project Vriezerbrug per 1 januari 2015. 

Deze voorziening is inmiddels verwerkt in de jaarrekening 2014. 

Om die reden kunnen wij instemmen met de huidige waardering van de grondexploitaties in de jaarrekening 2014. 

Voor een volledige toelichting verwijzen wij aar onze afzonderlijke rapportage.

4. Belangrijkste bevindingen 2014
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Voorziening oninbare 

debiteuren beter 

onderbouwen.

Aanvullende voorziening 

gevormd voor Zand Experience

Drenthe B.V. 

WNT voldoende toegelicht.

4.3 Voorzieningen oninbare debiteuren

De voorziening oninbare debiteuren is bepaald op basis van een percentage van de openstaande debiteuren en de 

debiteuren die een status aanmaning hebben. Deze voorziening en het gehanteerde percentage worden niet 

geëvalueerd, bijvoorbeeld op basis van een individuele beoordeling (statisch) of de realisatie van de percentages 

(dynamisch). Hierdoor loopt de gemeente Tynaarlo het risico dat de voorziening niet juist is. Wij adviseren u om in de 

toekomst de voorziening oninbare debiteuren beter te onderbouwen. 

4.4. Voorzieningen verstrekte lening Zand Experience Drenthe B.V.

In 2014 is een lening verstrekt aan Zand Experience Drenthe B.V. Per ultimo 2014 staat een bedrag open van € 120.000. 

De B.V. heeft recent faillissement aangevraagd. Het gehele bedrag van de openstaande lening is daarom voorzien. 

Onder de debiteuren was reeds een voorziening gevormd van € 60.000, maar deze is naar aanleiding van de 

ontwikkelingen en controle verhoogd naar € 120.000. 

4.5 Wet Normering Bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

De WNT is op 1 januari 2013 in werking getreden. Dit betekent dat de gemeente Tynaarlo in haar jaarrekening de 

bezoldigingen van haar topfunctionarissen dient te vermelden. Voor de gemeente Tynaarlo worden de functies van 

gemeentesecretaris en van de griffier aangewezen als topfunctionaris. In de jaarrekening van de gemeente Tynaarlo 

voldoet de toelichting omtrent de WNT aan de daaraan te stellen vereisten. 

In 2014 is voor geen van de topfunctionarissen en overige medewerkers sprake van een overschrijding van de 

grensbedragen. 

4. Belangrijkste bevindingen 2014
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Overschrijdingen tijdig melden 

bij de Raad.

Op clusterniveau verschillende 

overschrijdingen.

4.6 Begrotingsrechtmatigheid

De toe te passen normen voor het begrotingscriterium zijn gebaseerd op de artikelen 189, 190 en 191 van de 

Gemeentewet en moet door de Raad zelf nader worden ingevuld en geconcretiseerd. 

Dit gebeurt door middel van de goedgekeurde begroting en via de verordening op het financieel beheer ex artikel 212 

van de Gemeentewet. Het systeem van budgetbeheer en –bewaking moet waarborgen dat de baten en lasten binnen de 

begroting blijven en dat belangrijke wijzigingen of dreigende overschrijdingen tijdig worden gemeld aan de Raad, zodat 

de Raad hierover tijdig (binnen het begrotingsjaar) een besluit kan nemen. 

Het begrotingscriterium is verder verfijnd en uitgewerkt in de kadernota van de commissie BBV (voorheen het Platform 

Rechtmatigheid Provincies en Gemeenten). Een overschrijding van de begroting is altijd onrechtmatig, maar hoeft niet 

in alle gevallen te worden meegenomen in ons oordeel. Essentieel is dat de Raad nadere regels kan stellen wanneer 

kostenoverschrijding die worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten (1), kostenoverschrijdingen 

passend binnen het beleid (2) en kostenoverschrijdingen bij openeinderegelingen (3) moeten meewegen bij het oordeel 

van de accountant. 

Daarnaast moeten wij in het verslag van bevindingen deze kostenoverschrijdingen, waarvan het College in de 

jaarrekening moet aangeven dat ze nog dienen te worden geautoriseerd, aan de orde stellen. Uw organisatie heeft op 

clusterniveau verschillende kostenoverschrijdingen. De geconstateerde overschrijdingen worden op de volgende pagina 

nader toegelicht. 

4. Belangrijkste bevindingen 2014
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Overschrijdingen voldoende 

toegelicht in de jaarrekening.

Bovenstaande overschrijdingen betreffen naar onze mening overschrijdingen die passen binnen het beleid, die goed 

herkenbaar in de jaarrekening zijn opgenomen. Wij verwijzen voor een inhoudelijke en meer specifiek analyse van deze 

overschrijdingen naar de toelichting op de clusterrekening, waar de verschillen tussen begroot en werkelijk per cluster 

nader worden toegelicht. 

4. Belangrijkste bevindingen 2014

vrijdag 8 mei 2015 © 2014 BDOPagina 16

Dashboard Controleverklaring Weerstandsvermogen Bevindingen Aandachtspunten Bijlagen  



Overschrijdingen kredieten

Overschrijdingen zijn 

voldoende toegelicht in de 

jaarrekening. 

4.7 Kredieten 

De Raad stelt voor het uitvoeren van investeringen kredieten ter beschikking. Indien de kredieten worden overschreden, 

dient hiervan melding te worden gemaakt aan de Raad. In de jaarrekening van de gemeente Tynaarlo is een analyse van 

de kredieten opgenomen in bijlage 1. Uit deze analyse blijkt dat de volgende kredieten zijn overschreden. 

De overschrijdingen blijken uit bijlage 1 en zijn voldoende toegelicht in de jaarrekening. Op basis hiervan zijn wij van 

mening dat deze rechtmatig zijn. 

4. Belangrijkste bevindingen 2014
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Omschrijving Overschrijding (X € 1.000) Toelichting 

Rioolmaatregelen Westlaren 

deelgebied A

€ 668.000 Voor deze investering wordt nog een 

subsidie verwacht van € 667.800. De 

investering wordt in 2015 afgerond. 

Hierbij wordt een tekort verwacht. In 

het voorjaar wordt een actualisatie van 

het krediet aan de Raad voorgelegd. 

MFA Yde – De punt € 67.000 Het project is 2013 opgeleverd en 

financieel is het project in 2014 

afgerond. Het tekort is in de begroting 

2015 ten laste van de IAB-middelen 

gebracht.

Tijdelijke huisvesting Menso Alting € 7.000 De overschrijding van het project is 

afgedekt binnen programma 25.

Tractieplan 2014 € 25.000 Voor dit project wordt in 2015 

inkomsten verwacht. Waardoor het 

project binnen het gestelde krediet is 

uitgevoerd. 
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Inleiding

Top 3 aandachtspunten:

- Sociaal Domein

- Invoering Vpb-plicht

- Grondexploitatie

Inleiding

Naar aanleiding van onze controle van de jaarrekening 2014 hebben wij een aantal bevindingen en aanbevelingen 

weergegeven. Daarnaast willen wij vanuit onze natuurlijke adviesfunctie de volgende top 3 van aandachtspunten voor 

het komende jaar 2015 benoemen. 

Top 3 aandachtspunten:

1. Invoering Sociaal Domein

De invoering van het Sociaal Domein is per 1 januari 2015 een feit. Voor het boekjaar 2015 is het van belang om de 

uitgaven inzake het Sociaal Domein te beheersen en te toetsten of de zorg wordt uitgevoerd conform afspraken. Over de 

opzet van het Sociaal Domein hebben wij gerapporteerd in een afzonderlijk rapport gedateerd op 9 maart. 

Naar aanleiding van de werkzaamheden wij het beeld gekregen dat de gemeente Tynaarlo de voorbereiding van de 

transitie op een goede wijze heeft uitgevoerd. Tegelijk zijn wij, evenals de uitkomsten van de interne audit, van mening 

dat het bouwwerk nog niet af is en dat (tenminste) ook het komende jaar verhoogde dijkbewaking noodzakelijk is. Om 

die reden hebben wij geadviseerd een afzonderlijke projectstructuur aan te houden, veel aandacht te besteden aan 

budget- en contractbeheer, een afzonderlijk systeem van managementinformatie op te zetten en hierin ook 

risicomanagement een belangrijke plaats te geven.

2. Invoering Vpb-plicht overheidsbedrijven per 1 januari 2016

Vanaf 1 januari 2016 zijn overheidsbedrijven Vpb-plichtig. Dit betekent dat op 1 januari 2016 ook een fiscaal balans 

gereed moet zijn en dat de administratie dusdanig is ingericht dat inzicht wordt verkregen in de stromen die voor de 

bepaling van de Vpb-plicht van belang zijn. De gemeente Tynaarlo is druk bezig om de voorbereidingen op de Vpb-plicht 

te treffen.

3. Waardering en ontwikkelingen grondexploitatie

Vanwege de omvang van de boekwaarde en de ontwikkeling in de markt van woningbouw en bedrijventerreinen, blijft 

de waardering van de voorraden grondexploitatie ook de komende jaren nog steeds een belangrijk risico. Het gaat dan 

met name om de projecten Ter Borch en de bedrijventerreinen Vriezerbrug en Grote Veen.

5. Top 3 Aandachtspunten
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Bijlage 1:

Bevindingen SiSa-bijlage
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SiSa-bijlage
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Rechtmatige totstandkoming 

getoetst.

Afronding SiSa dient nog plaats 

te vinden.

Inleiding

Bij de jaarrekening wordt als bijlage de SiSa-verantwoording toegevoegd. De gemeente Tynaarlo heeft de rechtmatige 

totstandkoming van de SiSa-bijlage getoetst. Wij hebben een zogenaamde reperformance op deze werkzaamheden 

uitgevoerd. 

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 2014 in het kader van SiSa worden verantwoord. Wij 

doen dit middels een tabel, die ook moet worden opgenomen als geen fouten of onzekerheden zijn geconstateerd. Per 

regeling wordt aangegeven of, en zo ja welke financiële fouten of onzekerheden zijn geconstateerd. Deze tabel is op de 

volgende pagina weergegeven. 

Ten aanzien van de werkzaamheden rondom de SiSa dient opgemerkt te worden dat wij van de uitbesteden regelingen 

nog de informatie dienen te ontvangen van de controlerend accountant. Op basis van deze informatie kunnen we 

uiteindelijk concluderen of de SiSa-bijlage op een juiste wijze tot stand is gekomen. 
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Nummer specifieke 

uitkering conform 

SiSa-bijlage 2014

Specifieke uitkering of overig
Fout of 

onzekerheid

Financiële 

omvang in 

euro's

Toelichting 

fout / 

onzekerhei

d

E27B Brede doeluitkering verkeer en vervoer SiSa tussen medeoverheden Geen - n.v.t

G1 Wet sociale werkvoorziening (Wsw)_gemeente 2014 Geen - n.v.t

G1A Wet sociale werkvoorziening (Wsw)_totaal 2013 Geen - n.v.t

G2A Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 WWB_totaal 2013 Geen - n.v.t

G3A
Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (exclusief 

levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_totaal 2013
Geen - n.v.t

G5
Wet participatiebudget (WPB)_gemeente 2014 Bestedingen educatie 

ROC
Geen - n.v.t

G5A Wet Participatiebudget (WPB)_totaal 2013 Geen - n.v.t
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Opdracht en reikwijdte.

Wij zijn onafhankelijk.

De jaarrekening is opgesteld op 

basis van continuïteit.

De schattingen van het College 

zijn aanvaardbaar.

Opdracht

De gemeenteraad heeft ons op 5 december 2014  opdracht gegeven voor de controle van de jaarrekening 2014 van de 

gemeente Tynaarlo. Voor een uitleg van de opdracht en reikwijdte verwijzen wij naar onze opdrachtbevestiging.

Onafhankelijkheid

Nederlands recht en overige beroepsregels vereisen dat wij onafhankelijk zijn ten opzichte van onze controle cliënten. 

Wij zijn van mening dat wij hebben voldaan aan deze eisen. Dit geldt ook voor de (nieuwe) Nederlandse regelgeving 

inzake onafhankelijkheid. Per 1 januari 2014 geldt de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij 

assurance-opdrachten (ViO). De belangrijkste wijzigingen uit de ViO betreffen:

• Het (her)overwegen van het verstrekken van aanvullende diensten naast de controleopdracht.

• Nadere toetsing van ontvangen of verstrekte geschenken en uitingen van gastvrijheid van € 100 of hoger.

• Verbod op sponsoring van een cliënt ten behoeve van naamsbekendheid.

• Een gelijke behandeling van (de beoordeling van) onafhankelijkheidsaspecten voor zowel controleopdrachten als 

andere assurancediensten. 

Continuïteit

De waarderingen in de jaarrekening zijn gebaseerd op de veronderstelling dat de gemeente als geheel in continuïteit zal 

worden voortgezet. Als de omstandigheden zodanig zijn dat duurzame voortzetting onmogelijk is, dan kan niet van dit 

continuïteitsbeginsel worden uitgegaan. In dat geval worden de activa en passiva tegen liquidatiewaarde opgenomen. De 

inschatting of een duurzame voortzetting mogelijk is, inclusief de eventueel in de jaarrekening op te nemen toelichting, 

is de wettelijke verantwoordelijkheid van het college. Als accountant beoordelen wij de aanvaardbaarheid van de door 

het college ingeschatte mogelijkheden tot een duurzame voortzetting. Wij vinden deze inschatting aanvaardbaar.

Schattingen

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het college oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die 

van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van 

baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende 

veronderstellingen zijn in het kader van onze controleopdracht op aanvaardbaarheid beoordeeld. Wij hebben geen 

andere bevindingen dan opgenomen in dit accountantsverslag.
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Wij hebben geen aanwijzingen

voor materiële fraudes.

Geen bevindingen inzake de 

continuïteit en 

betrouwbaarheid van de 

geautomatiseerde 

gegevensverwerking.

Fraude

Onze controle is niet specifiek gericht op het ontdekken van fraude. Bij de planning en uitvoering van de 

werkzaamheden voor de jaarrekeningcontrole, houden wij rekening met het risico dat de jaarrekening als gevolg van 

fraude en onregelmatigheden onjuistheden van materieel belang zou kunnen bevatten. Eén van de door ons uitgevoerde 

maatregelen is het bespreken van de mogelijke frauderisico’s en mogelijke fraudesituaties op verschillende niveaus 

binnen de gemeente. Deze besprekingen en onze controlewerkzaamheden hebben geen aanwijzingen voor materiële 

fraude opgeleverd.

Betrouwbaarheid geautomatiseerde gegevensverwerking

Ingevolge artikel 2:393, lid 4 BW, dient de accountant in zijn verslag aandacht te besteden aan de bevindingen met 

betrekking tot de betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking. 

Onze jaarrekeningcontrole is gericht op het geven van een oordeel omtrent de jaarrekening zelf en is niet primair 

gericht op het doen van uitspraken omtrent de betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde 

gegevensverwerking als geheel of van onderdelen daarvan. 

Wij hebben de automatiseringsorganisatie van de onderneming uitsluitend in het kader van de jaarrekeningcontrole 

beoordeeld. De jaarrekeningcontrole heeft geen tekortkomingen in de continuïteit en betrouwbaarheid van de 

geautomatiseerde gegevensverwerking aan het licht gebracht. 
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