Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: de gemeenteraad van de gemeente Tynaarlo
Verklaring over de jaarrekening 2015
Ons oordeel met beperking
Wij hebben de jaarrekening 2015 van gemeente Tynaarlo gecontroleerd.
WIJ CONTROLEERDEN
De jaarrekening bestaande uit:
1. het overzicht van baten en lasten over
2015 en de toelichting (pagina nr 111 tot
en met pagina nr 112 en pagina nr 127 tot
en met pagina nr 150); en
2. de balans per 31 december 2015 en de
toelichting (pagina nr 107 tot en met
pagina nr 110 en pagina nr 113 tot en met
126);
3. een overzicht van de gehanteerde
grondslagen voor financiële verslaggeving
(pagina nr 103 tot en met pagina nr 106);
4. de SiSa-bijlage met de
verantwoordingsinformatie over
specifieke uitkeringen (pagina nr 151 tot
en met pagina nr 156).

ONS OORDEEL
Naar ons oordeel geeft de in de jaarstukken
op pagina nr 103 tot en met pagina nr 150
opgenomen jaarrekening, uitgezonderd de
mogelijke gevolgen van de aangelegenheden
beschreven in de sectie ‘De basis van ons
oordeel met beperking’, een getrouw beeld
van de grootte en de samenstelling van zowel
de baten en lasten over 2015 als van de
activa en passiva op 31 december 2015 in
overeenstemming met het Besluit begroting
en verantwoording provincies en gemeenten.
Naar ons oordeel zijn de in deze jaarrekening
verantwoorde baten en lasten alsmede de
balansmutaties over 2015, uitgezonderd de
mogelijke gevolgen van de aangelegenheden
beschreven in de sectie ‘De basis van ons
oordeel met beperking’, in alle van
materieel belang zijnde aspecten rechtmatig
tot stand zijn gekomen in overeenstemming
met de begroting en met de relevante weten regelgeving, waaronder gemeentelijke
verordeningen.

De basis voor ons oordeel met beperking
In de jaarrekening zijn bij programma ‘sociaal domein’ lasten verantwoord van € 1.831.000,vanwege toegekende persoonsgebonden budgetten (PGB’s) op grond van de Jeugdwet en/of de
Wet maatschappelijke ondersteuning. De administratie en betaling van deze persoonsgebonden
budgetten wordt uitgevoerd door de Sociale Verzekeringsbank. De gemeente Tynaarlo heeft geen
zekerheid verkregen omtrent de getrouwheid en de rechtmatigheid van de PGB bestedingen.
In de jaarrekening zijn bij programma ‘sociaal domein’ lasten verantwoord van € 196.000,- die
samenhangen met zorg in natura op grond van de Jeugdwet en/of de Wet maatschappelijke
ondersteuning. De gemeente Tynaarlo heeft over 2015 in onvoldoende mate geschikte controleinformatie verkregen waaruit blijkt dat voor deze lasten de zorgprestaties zijn geleverd.
Daarmee bestaat een onzekerheid omtrent de juistheid en rechtmatigheid van deze lasten.

Als gevolg van bovenstaande hebben wij onvoldoende en geschikte controle-informatie kunnen
verkrijgen omtrent deze posten. Wij hebben geconcludeerd dat de mogelijke effecten van deze
aangelegenheden van materieel belang zijn voor de jaarrekening maar niet van diepgaande
invloed.
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de
Nederlandse controlestandaarden vallen, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden
(Bado) en het Controleprotocol WNT. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn
beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van gemeente Tynaarlo zoals vereist in de Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht
relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening
gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel met beperking.
Verantwoordelijkheden van het college van Burgemeester en Wethouders voor de
jaarrekening
Het college van Burgemeester en Wethouders (‘het college’) is verantwoordelijk voor het
opmaken en het getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met het Besluit
begroting en verantwoording provincies en gemeenten. De in de jaarrekening verantwoorde
baten, lasten en balansmutaties moeten rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige
totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en
regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen. Het college is verantwoordelijk voor een
zodanige interne beheersing die het college noodzakelijk acht om het opmaken van de
jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties mogelijk te
maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
De gemeenteraad is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van
financiële verslaggeving van de gemeente.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven
oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen
zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De
materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de
evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
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Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle
bestond onder andere uit:
n het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van
materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude dan wel het niet rechtmatig
totstandkomen van baten, lasten en balansmutaties, het in reactie op deze risico’s bepalen
en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking
van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn
van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te
leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne
beheersing;
n het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als
doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit
van de interne beheersing van de gemeente;
n het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële
verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria, en het evalueren van de
redelijkheid van schattingen door het college en de toelichtingen die daarover in de
jaarrekening staan;
n het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen; en
n het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties
en gebeurtenissen.
Wij communiceren met de gemeenteraad onder andere over de geplande reikwijdte en timing
van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn
gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
Verklaring betreffende overige door wet- of regelgeving gestelde vereisten
Andere informatie
De jaarstukken omvatten, naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, andere
informatie, te weten het jaarverslag met daarin de programmaverantwoording en de paragrafen.
Wij vermelden op basis van de verplichtingen onder de Gemeentewet en de controlestandaarden
dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.
Ons oordeel over de jaarrekening omvat niet de andere informatie en we brengen over de
andere informatie geen controleoordeel of andere vorm van assurance conclusie tot uitdrukking.
In het kader van onze controle van de jaarrekening is het, op basis van de controlestandaarden,
onze verantwoordelijkheid om de andere informatie te lezen. Hierbij overwegen wij of een
inconsistentie van materieel belang bestaat tussen de andere informatie en de jaarrekening.
Hiertoe gebruiken wij de verkregen controle-informatie van de jaarrekeningcontrole en de
tijdens de controle getrokken conclusies. Daarnaast gaan wij na of de andere informatie
anderszins afwijkingen van materieel belang lijkt te bevatten. Als wij concluderen, gebaseerd op
werkzaamheden die wij hebben uitgevoerd, dat deze andere informatie een afwijking van
materieel belang bevat, zijn wij verplicht dit feit te rapporteren.

3

Het college is verantwoordelijk voor het opstellen van het jaarverslag in overeenstemming met
het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.
Groningen, 7 juli 2016
BDO Audit & Assurance B.V.
namens deze,
w.g. drs. R.H. Bouman RA
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