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t.a.v. de raadsgriffier
Postbus 5
9480 AA VRIES

Tynaarlo, 27 mei 2019

Kenmerk: RB/EvW/AL/1044604/031

Ter informatie: De digitale versie van dit 
document is vanaf de inhoudspagina 
interactief. Aan de hand van de menustructuur 
kan door het document genavigeerd worden. 
Via een klik op het BDO-logo gaat u steeds één 
stap terug in de menustructuur totdat u 
uiteindelijk weer in het hoofdmenu (de 
inhoudsopgave) uitkomt.

Geachte leden van de raad, 

Wij hebben de jaarrekening 2018 van de gemeente Tynaarlo (hierna te noemen ‘Tynaarlo’) gecontroleerd. Zoals afgesproken in 
onze opdrachtbevestiging ontvangt u hierbij ons accountantsverslag 2018. In dit verslag hebben we de belangrijkste bevindingen 
en conclusies van de jaarrekeningcontrole opgenomen. 

Onze bevindingen en aanbevelingen hebben wij afgestemd met de verantwoordelijke wethouder. 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 bedanken voor de constructieve en plezierige samenwerking tijdens de controle. 
Dankzij hun inzet is de controle van de jaarrekening voorspoedig verlopen.

Wij hopen u met dit verslag van dienst te zijn. Vanzelfsprekend zijn wij graag bereid om een nadere toelichting op de inhoud te 
geven.

Met vriendelijke groet,

BDO Audit & Assurance B.V. 

namens deze, 

w.g. drs. R.H. (Rob) Bouman RA

T: +31 (0)50 521 57 57
E: info@bdo.nl
www.bdo.nl

BDO Audit & Assurance B.V.
Postbus 253, 9700 AG Groningen - Nederland
Paterswoldseweg 810, 9728 BM Groningen - Nederland
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1. Dashboard accountantscontrole
Gemeente Tynaarlo

Strekking controleverklaring Top 3 aandachtspunten voor 2019 Resultaat 2018:  € 1,5 mln.

 De jaarrekening 2018 is getrouw en rechtmatig.
 Ongecorrigeerde controle verschillen blijven onder 

de goedkeuringstolerantie.
 Jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening.
 De grondslagen van de jaarrekening zijn 

aanvaardbaar en het BBV wordt nageleefd.
 De WNT is nageleefd.
 Wij hebben geen bevindingen ten aanzien van de 

SiSa-bijlage.
 De samenwerking is constructief en plezierig 

verlopen.

1. Analyseren en bewaken van tekorten en 
prestatielevering sociaal domein (in 2018 € 3 mln. 
tekort)

2. Doorvoeren geadviseerde verbeterpunten in de 
managementletter (inclusief het IT-proces) en 
verdere professionalisering interne controle

3. Borging en naleving EU-aanbestedingsregels

Het aandachtspunt t.a.v. grondexploitatie en POC is 
dit jaar opgelost.

Het resultaat over 2018 bedraagt € 1.505.000, terwijl 
nihil was begroot (na wijziging). Het resultaat wijkt 
2% af van de totale begrotingsomvang.

Sociaal domein en aanbestedingen Grondexploitaties Financiële positie Tynaarlo voldoende

 In 2018 aanzienlijk tekort in Sociaal domein. 

 Onzekerheden vanwege het ontbreken van 
onderbouwingen inzake de prestatielevering van 
de zorg bedragen: € 314.000 (PGB), €249.000 (ZIN 
WMO) en € 481.000 (ZIN Jeugd)

 Aanbestedingen: De totale opdrachtwaarde in 
2018 van diensten die onrechtmatig (niet) zijn 
aanbesteed bedraagt € 547.000.

 In de jaarrekening 2017 was € 9,0 miljoen extra 
winst genomen vanwege de nieuwe ‘POC-
methode’ (winsten eerder en naar rato nemen). 
Dit leidde tot een totale winst van € 11,8 miljoen 
in 2017 op de grondexploitaties. Dit bedrag was 
verantwoord onder voorbehoud van precieze 
narekening en projectgebonden risico's. In 2018 
zijn de risico's geïnventariseerd en de 
berekeningen nauwkeurig opgesteld. Als gevolg 
hiervan is de winstinschatting per 31 december 
2017 bijgesteld met € 3,8 miljoen.

 In 2018 is een winstneming verantwoord van circa 
€ 1,5 miljoen.

De solvabiliteitsratio ligt boven het gemiddelde van 
Nederlandse gemeenten.
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2.2 BBV, WNT en Sisa2.1 De jaarrekening is getrouw en 
rechtmatig

2.4 Aandachtspunten van de raad2.3 Top 3 aandachtspunten voor 2019

2. Uitkomsten jaarrekeningcontrole
Gemeente Tynaarlo



De jaarrekening 
2018 is getrouw & 
rechtmatig

Wij hebben bij de jaarrekening 2018 van de gemeente Tynaarlo een goedkeurende controleverklaring afgegeven met betrekking tot de 
getrouwheid en rechtmatigheid. Een goedkeurende verklaring met betrekking tot getrouwheid betekent dat de jaarrekening een getrouw beeld 
geeft van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2018 als van de activa en passiva per 31 december 2018 in 
overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV). Wij hebben enkele controleverschillen 
geconstateerd van beperkte omvang welke door de gemeente zijn gecorrigeerd. Naast de geconstateerde en verwerkte controleverschillen, zijn 
tijdens onze controle tevens resterende controleverschillen geconstateerd ten aanzien van getrouwheid en rechtmatigheid. 

Wij concluderen dat de resterende niet-verwerkte controleverschillen zowel individueel als gezamenlijk niet materieel zijn voor de jaarrekening 
als geheel en hebben derhalve een goedkeurende verklaring verstrekt met betrekking tot de getrouwheid en rechtmatigheid. 
De goedkeuringstolerantie bedraagt € 660.000 voor fouten en € 1.980.000 voor onzekerheden.

2.1 De jaarrekening is getrouw & rechtmatig
Gemeente Tynaarlo
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Post/omschrijving van de toelichting Fouten Onzekerheden Verwijzing

Getrouwheid

Sociaal domein – PGB Jeugdzorg en Wmo
Sociaal domein – Wmo ZIN
Sociaal domein – Jeugdzorg ZIN

314.000
267.000
481.000

Paragraaf 4.2
Paragraaf 4.2
Paragraaf 4.2

Totaal 1.062.000

Rechtmatigheid

Sociaal domein – PGB Jeugdzorg en Wmo
Sociaal domein – Wmo ZIN
Sociaal domein – Jeugdzorg ZIN
Aanbestedingsrechtmatigheid 547.000

314.000
267.000
481.000

Paragraaf 4.2
Paragraaf 4.2
Paragraaf 4.2
Paragraaf 4.3

Totaal 547.000 1.062.000



2.2 BBV, WNT en Sisa
Gemeente Tynaarlo

Het BBV wordt 
nageleefd

Bevindingen ten aanzien van naleving van de wettelijke verslaggevingsregels (BBV)
Wij hebben vastgesteld dat uw gemeente de wettelijke verslagleggingsregels (BBV) heeft nageleefd. 

WNT-
verantwoording 
voldoet aan de 
vereisten

Naleving van de (publicatieverplichtingen) WNT
De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) is met ingang van 2013 van toepassing en vervangt 
tegelijkertijd de Wopt (Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens). Doelstelling van de wet is te verhinderen dat 
instellingen in de publieke en semipublieke sectoren rechtens in staat zijn bovenmatige bezoldigingen toe te kennen.

Voor gemeenten geldt dat de gemeentesecretaris en de griffier als topfunctionaris worden aangemerkt. De algemene bezoldiging voor een 
topfunctionaris mag voor 2018 niet meer bedragen dan € 181.000 per jaar. De externe accountant is belast met de controle op de naleving van de 
WNT door de instelling. 

Overschrijding van de bezoldigingsnorm wordt aangemerkt als een onverschuldigde betaling, die door de topfunctionaris terugbetaald moet 
worden aan de instelling. Gebeurt dit niet, dan is BDO als accountant wettelijk verplicht om bij het ministerie melding te doen van deze 
onverschuldigde betaling. Wij hebben tevens een meldingsplicht indien u geen of onjuiste gegevens heeft gepubliceerd in de jaarrekening.

Wij hebben vastgesteld dat de bezoldigingen over 2018 niet strijdig zijn met de WNT en dat de jaarrekening 2018 van de gemeente Tynaarlo 
voldoet aan de publicatieverplichtingen van de WNT.

Bevindingen SiSa-
bijlage ten 
aanzien van 
participatiewet

SiSa-bijlage
Wij hebben de in de SiSa-bijlage van de jaarrekening genoemde specifieke uitkeringen gecontroleerd met inachtneming van de Nota verwachting 
accountantscontrole SiSa 2018. In bijlage B is een overzicht opgenomen van alle gecontroleerde regelingen en de geconstateerde fouten en 
onzekerheden daarbij. 
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2.3 Top 3 aandachtspunten voor 2019
Gemeente Tynaarlo

Inleiding

Naar aanleiding van onze 
controle van de jaarrekening 
2018 hebben wij een aantal 
bevindingen en aanbevelingen 
over het afgelopen boekjaar 
weergegeven. 

Daarnaast willen wij, vanuit 
onze natuurlijke adviesfunctie, 
de volgende top 3 van 
aandachtspunten voor het 
komende jaar/ de komende 
jaren benoemen. 

1. Analyseren en 
bewaken tekort sociaal 
domein

Analyseren en bewaken tekorten sociaal domein
De ‘transitie’ binnen het sociaal domein wordt deels uitgevoerd door de gemeente Tynaarlo zelf (WMO en 
Jeugd) en deels via gemeenschappelijke regelingen (bijstand, participatie, sociale werkvoorziening). 
De jaarrekening 2018 laat onder andere voor de jeugdzorg door een toenemende vraag een tekort zien van 
€ 3,0 miljoen. Wij adviseren om hierop acties uit te zetten met als doel dit tekort terug te dringen en te 
beheersen. Hiervoor verwijzen wij ook naar de uitwerking van uw aandachtspunt.

2. Doorvoeren 
geadviseerde 
verbeterpunten 
managementletter 
(inclusief het IT-
proces) en verdere 
professionalisering 
interne controle

Adviezen om de interne beheersing te verbeteren zijn opgenomen in de managementletter
In de managementletter zijn aanbevelingen gedaan om de interne beheersing te verbeteren, inclusief uw IT-
omgeving. Hiervoor verwijzen wij naar onze managementletter. De gemeente heeft met betrekking tot de 
aanbevelingen een actielijst met prioritering opgesteld. Hierin is beschreven welke acties worden 
ondernomen om de interne beheersing verder te verbeteren.

In de afgelopen twee jaren heeft u de interne controle verder geprofessionaliseerd. Dit hangt samen met de 
verbetering van de interne beheersing. Wij adviseren deze verbetering door te zetten, in combinatie met 
ontwikkelingen zoals de rechtmatigheidsverantwoording van het college vanaf 2021.

3. Borging en naleving 
aanbestedingsregels

Borging naleving Europese en interne aanbestedingsregels
Uit de controle van de spendanalyse blijkt dat in een viertal gevallen de EU-aanbestedingsregels niet correct 
zijn toegepast. Het gaat hier om IT-diensten en inhuur van mensen. Wij adviseren hier actie op te 
ondernemen en tevens maatregelen (in de processen) te treffen die de kans op dergelijke fouten beperkt. 
Dit begint met het opstellen van een (sluitend) contractenregister en het tijdig onderkennen wanneer sprake 
is van een EU-aanbestedingsplicht. 
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2.4 Aandachtspunten van de raad (1/4)
Gemeente Tynaarlo

Op verzoek van 
audit commissie 
twee 
aandachtspunten

Subsidies met 
kenmerken van 
een inkoop

SDO-notitie 
aanbestedings-
rechtmatigheid

Inleiding
Wij vinden het van groot belang onze controle af te stemmen op de specifieke situatie en ontwikkelingen van de gemeente Tynaarlo en de wensen 
van de raad als onze opdrachtgever. In overleg met de audit commissie zijn daarom een tweetal aandachtspunten voor de controle van 2018 
geformuleerd, namelijk:
• Subsidies met kenmerken van een inkoop (overheidsopdracht)
• Beheersing uitgaven sociaal domein

Voor deze aandachtspunten hebben wij een interview gehouden, documentatie ontvangen en doorgenomen en hierover een beeld gevormd en 
gerapporteerd. Dat betekent dat wij geen uitgebreid onderzoek hebben gedaan, maar een korte analyse hebben uitgevoerd. Dit heeft ten doel om 
vanuit onze natuurlijke adviesfunctie de controlerende rol van de audit commissie te versterken. Indien u, op basis van onze bevindingen, daar 
aanleiding toe ziet kunt u als audit commissie aanvullende controle instrumenten inzetten, te beginnen met het college om een nadere toelichting 
vragen, aanvullend onderzoek doen of dit aspect meegeven als aandachtspunt aan de rekenkamer. Wij zullen deze aandachtspunten hieronder 
uitwerken. 

Subsidies met kenmerken van een inkoop (overheidsopdracht)
In de afgelopen periode is de gemeente Tynaarlo zelf kritischer naar haar eigen inkoopbeleid gaan kijken, waarbij de vraag is gesteld of alles wat 
aanbesteed zou moeten worden, wel is aanbesteed. Daarbij is ook de vraag gesteld of een verstrekte subsidie, met name binnen het sociaal 
domein, niet de kenmerken heeft van een overheidsopdracht. De raad heeft daarom ook de vraag gesteld in hoeverre wij een risico zien dat 
subsidies overheidsopdrachten betreffen die in overeenstemming met het inkoopbeleid moeten worden ingekocht.

De relevantie van deze vraag wordt bevestigd in de SDO-notitie (Sectorcommissie Decentrale Overheid) die op 17 januari 2019 op de website van 
de NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants) is verschenen. Hierin wordt expliciet uitgewerkt hoe accountants kunnen controleren in 
hoeverre uitgaande subsidies kwalificeren als overheidsopdracht en ten onrechte niet zijn aanbesteed. 

9



2.4 Aandachtspunten van de raad (2/4)
Gemeente Tynaarlo

Onderscheid 
subsidie en 
overheids-
opdrachten

Transitie is in 
gang gezet

Als gevolg van 
bovenstaande 
geen 
onrechtmatigheid 
in 2018

Beheersing 
uitgaven sociaal 
domein

Het onderscheid tussen subsidies en overheidsopdrachten (die moeten worden aanbesteed) blijkt de laatste tijd te vervagen, onder andere doordat 
gemeentes steeds meer willen sturen op het leveren van prestaties door de partij die geld ontvangt van de gemeente. Het kenmerkende verschil 
tussen subsidies en overheidsopdrachten heeft betrekking op de zogenaamde ‘bezwarende titel’. Wanneer aan de verstrekking van gelden nadere 
voorwaarden worden verbonden in de vorm van een (afdwingbare) tegenprestatie (bezwarende titel), is eerder sprake van een overheidsopdracht 
die, afhankelijk van de omvang, aanbesteed zou moeten worden. Dit lijkt vooral binnen het sociaal domein te spelen.

Subsidies worden op verschillende manieren vormgegeven en verleend. Het is niet goed mogelijk om een algemene uitspraak te doen over de vraag 
of sprake is van een subsidie of overheidsopdracht. Om dit te kunnen beoordelen is het nodig om de individuele subsidiebeschikking te toetsen om 
vast te stellen of sprake is van een overheidsopdracht. Dit is door de inkoopafdeling van gemeente Tynaarlo gedaan. Wij hebben deze analyse in 
samenwerking met onze aanbestedingsjurist beoordeeld en kunnen ons hier in vinden. 

Uit de analyse blijkt dat aan circa vijf aanbieders subsidie wordt verstrekt, terwijl de hiervoor geleverde diensten nu of in de toekomst zouden 
kunnen kwalificeren als overheidsopdrachten. De gemeente Tynaarlo heeft maatregelen genomen om deze subsidies af te bouwen en deze 
diensten vanaf 2020 in te kopen als sociaal specifieke dienst in overeenstemming met het inkoopbeleid. Wij vinden dit een goed initiatief.

In het kader van de jaarrekeningcontrole 2018 hebben wij gecontroleerd in hoeverre bovenstaande tot gevolg heeft dat een gedeelte van de lasten 
in 2018 reeds onrechtmatig is. Daarbij hebben wij geconcludeerd dat dit niet het geval is. Dit heeft twee redenen: Voor sommige aanbieders zijn 
op dit moment (nog) geen expliciet afdwingbare prestaties afgesproken én er zijn geen meerjarige overeenkomsten aangegaan. Mede daardoor 
komen de aangegane verplichtingen individueel niet boven de aanbestedingsgrens uit van € 750.000 voor sociale specifieke diensten. Dat feitelijk 
ook geen sprake is van meerjarige verplichtingen, is gerechtvaardigd door de aangekondigde transitie van subsidie naar inkoop zoals hierboven 
beschreven. 

Beheersing uitgaven sociaal domein
In 2018 is het tekort op het programma sociaal domein € 3,0 miljoen, waarvan € 2,8 miljoen een tekort is op de jeugdzorg. Dit leidt tot de vraag 
van de raad waardoor dit tekort veroorzaakt wordt en ook op welke manier deze kosten beheerst kunnen worden. Om antwoord te verkrijgen op de 
eerste vraag heeft de gemeente Tynaarlo opdracht gegeven aan een externe partij om hier onderzoek naar uit te voeren. Deze partij heeft bij een 
tiental casussen beoordeeld op basis waarvan de zorgzwaarte en omvang is bepaald en of er goedkopere oplossingen waren geweest. Daarnaast 
wordt de gemeente zelf intern onderzoek gedaan en is er Drenthe breed een onderzoek uitgevoerd. Ook is er in september 2018 een rapport 
verschenen over de evaluatie van de huidige wijze van resultaatgericht indiceren en het met de aanbieders afgesloten contract (dat doorloopt tot 
1 januari 2020). Er zijn ook al enkele initiatieven ontwikkeld om een verklaring te kunnen geven voor de verschillen in de tekorten met de 
buurgemeenten in Noord- en Midden Drenthe en om door een andere werkwijze het tekort van de gemeente Tynaarlo terug te draaien.10



2.4 Aandachtspunten van de raad (3/4)
Gemeente Tynaarlo
Mogelijke 
oorzaken tekort

Volledigheid 
verplichtingen

Wij hebben ons bij de uitwerking van het aandachtspunt meer gericht op de tweede vraag, namelijk op welke manier de kosten beheerst worden en 
daarbij met name gericht op de vraag: zijn (financiële) verplichtingen inzichtelijk en kunnen verrassingen worden voorkomen?

Mogelijke oorzaken tekort
Om antwoord te kunnen geven op die vraag, laten wij voor het inzicht een aantal redenen zien die de oorzaak van de ontstane tekorten kunnen zijn. Dit 
is gebaseerd op de ervaring van onze consultants die in het land bij diverse gemeenten hier onderzoek naar hebben gedaan:

- Invloed van de directe externe verwijzers (zoals huisarts), die onvoldoende afstemming met sociaal team gemeente hebben;
- Toegang (sociaal team) die onvoldoende in staat is de juiste hulpvraag te bepalen waardoor de ingezette hulp onvoldoende aansluit bij de problemen 

of waardoor een te zware vorm van zorg wordt toegekend. Dit kan mede ingegeven worden door het geformuleerde beleid;
- Een mogelijk groter bereik door het sociaal team van kinderen en jongeren met problemen;
- Onduidelijke afspraken over hoe prestaties en resultaten worden gemeten bij prestatie inkoop en/of resultaatgerichte inkoop;
- Prijsonderhandelingen die onvoldoende scherp worden gevoerd;
- Woonplaatsbeginsel. Dit speelt bij Tynaarlo zeker aangezien in gemeente Tynaarlo een aantal zorginstellingen gevestigd zijn waardoor de gemeente 

Tynaarlo de kosten betaald op basis van het huidige woonplaatsbeginsel. Met ingang van 2021 wijzigt dit principe;
- Prijsmaximalisatie van jeugdhulpaanbieders door complexere zaken door te sturen naar meer gespecialiseerde jeugdhulp aanbieders en aan te sturen 

op duurdere zorgproducten;
- Onvoldoende en niet tijdig gebruik van het berichtenverkeer, extra-comptabel bijhouden van afspraken met als gevolg onvoldoende inzicht in 

verplichtingen en uitgaven;
- Contractmanagement dat onvoldoende uitgevoerd wordt (te weinig controle op naleving van contractvoorwaarden).

Wij hebben overigens deze mogelijke oorzaken niet beoordeeld. De eerstgenoemde oorzaken zullen naar verwachting geanalyseerd worden in de 
interne onderzoeken, de onderzoeken op Drenthe breed niveau, de analyse van het huidige inkoopmodel en in het rapport van de externe partij. Wij 
richten ons met name op de laatste twee aspecten. 

Volledigheid verplichtingenadministratie
Voordat zorg geleverd wordt en er dus kosten gemaakt kunnen worden, verstrekt de gemeente een beschikking aan de cliënt met daarin de indicatie, 
namelijk het zorgproduct en hoeveelheid. Deze beschikkingen lopen veelal via het berichtenverkeer en worden vastgelegd in de zorgadministratie. Op 
basis van vorig jaar blijkt een gemiddeld verzilveringspercentage (hoe verhouden de werkelijke zorgkosten zich ten opzichte van de afgegeven 
beschikkingen). Op basis van de afgegeven beschikkingen volgens de zorgadministratie maal het verzilveringspercentage wordt minimaal eens per 
kwartaal een overzicht gemaakt waaruit de verwachte zorgkosten blijken. 11



2.4 Aandachtspunten van de raad (4/4)
Gemeente Tynaarlo

Contract-
management

Conclusie en 
advies

Voordat een beschikking wordt verstrekt gaat deze via de consulent, jurist en administratie. Het risico dat de verplichtingen niet volledig zijn 
omdat de beschikking nog ‘in het proces’ is, wordt gemitigeerd doordat bij het opstellen van de tussentijdse rapportages ook de ‘beschikkingen 
onderweg’ worden meegenomen. Er zijn bij gemeente Tynaarlo geen of weinig ervaringen dat beschikkingen die afgegeven zijn door externe 
verwijzers niet tijdig bekend waren bij de gemeente. Het berichtenverkeer wordt goed gebruikt en de gemeente heeft voldoende zicht op de 
beschikkingen.

Contractmanagement
De gemeenten uit Noord en Midden Drenthe kopen met ingang van 1 januari 2017 Wmo en Jeugdhulp gezamenlijk in. Met alle aanbieders in dit 
gebied is hetzelfde contract afgesloten dat een looptijd heeft tot en met 2019. Bij de gemeente Tynaarlo wordt voor iedere factuur die wordt 
ontvangen gecontroleerd dat het product, de omvang en de periode overeenkomt met de beschikking en de prijs met het contract. In het huidige 
contract bedraagt de termijn waarbinnen gefactureerd moet worden twee maanden na de maand waarin de zorg is geleverd, als later wordt 
gefactureerd, is daar overigens geen consequentie aan verbonden. Voor het inzicht op de volledigheid van de kosten is dit niet praktisch en kan de 
gefactureerde zorg niet als betrouwbaar element gebruikt worden voor het bepalen van de omvang van de kosten. Daarom wordt dit gedaan op 
basis van de afgegeven beschikkingen maal het verzilveringspercentage (zie hiervoor). Een ander aspect in het huidige contract is dat hoge zorg 
ook voor langere tijd geïndiceerd wordt. In de praktijk wordt afschaling van zorg slechts beperkt gemeld door de zorgaanbieders. Zorgaanbieders 
worden aangezet dit wel te doen als de indicaties voor hoge zorg voor beperkte duur worden verstrekt. Dit zal naar verwachting ook aangepast 
worden in het nieuwe contract. Conclusie is dan ook dat het contractmanagement goed lijkt plaats te vinden binnen de gemeente Tynaarlo, maar 
dat enkele bepalingen in het contract er voor zorgen dat monitoring van de zorgkosten bemoeilijkt worden. Dit kan pas aangepast worden bij het 
afsluiten van een nieuw contract.

Conclusie
Op basis van onze werkzaamheden komen wij tot de conclusie dat de gemeente Tynaarlo de mogelijkheden die zij heeft om de kosten te 
monitoren goed toepast. In het kunnen bewaken van kosten wordt de gemeente beperkt door de afhankelijkheid van de zorgaanbieders (die niet 
altijd zorgdragen voor tijdige facturatie) en de bestaande inkoopcontracten die lopen tot en met 2019. Als gevolg hiervan is het de vraag in 
hoeverre bezuinigen op korte termijn op dit vlak reeds gerealiseerd kunnen worden. 

Wij raden wel aan om de begroting van de lasten voor de WMO en Jeugdzorg te baseren op de verplichtingenadministratie. Deze wordt zorgvuldig 
bijgehouden door de gemeente en op basis van de werkelijke kosten 2018 is gebleken dat de inschatting op basis van het verzilveringspercentage 
slechts 4% afweek.
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3. Resultaat en financiële positie
Gemeente Tynaarlo

3.2 Uw financiële positie vergeleken3.1 Resultaat 2018



Resultaat 2018 ten 
opzichte van de 
gewijzigde 
begroting bedraagt
€ 1,5 miljoen

Belangrijkste 
afwijkingen in het 
resultaat 2018 op 
programma’s 
sociaal domein, 
volkshuisvesting, 
ruimtelijke 
ordening en 
stedelijke 
vernieuwing en 
overhead

Het resultaat van de gemeente Tynaarlo over het jaar 2018 ten opzichte van de gewijzigde begroting bedraagt € 1,5 miljoen voordelig. In het onderstaand 
overzicht is het resultaat in het kort weergegeven:

De belangrijkste afwijkingen in het saldo van baten en lasten worden veroorzaakt door de volgende programma’s:
 Sociaal domein, afwijking € 897.000 positief. Dit wordt vooral veroorzaakt door diverse kleinere voordelen. De grootste afwijkingen in dit taakveld zijn: 

De lasten voor de bijzondere bijstand (open einde regeling) vallen € 151.000 lager uit dan geraamd. De uitvoeringskosten van de WPDA voor de 
uitvoering van de Participatiewet vielen € 115.000 lager uit dan geraamd. Er is een niet geraamde bijdrage ontvangen van 
€ 240.000 voor de afrekening over 2017 van Verslavingszorg Noord Nederland op basis van het solidariteitsbeginsel verslavingszorg in Drenthe. Aan de 
andere kant liggen de overige kosten jeugdzorg € 242.000 hoger dan de begroting. 

 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing, afwijking € 1.751.000 negatief. Dit wordt veroorzaakt door de taakveld 
grondexploitatie met een negatief resultaat van € 1.960.000. Hier staat een onttrekking in de reserves tegenover. Wij hebben een afzonderlijke 
paragraaf opgenomen inzake grondexploitaties (paragraaf 4.1).

 Overhead, afwijking € 950.000 negatief. Dit wordt veroorzaakt door een tekort van € 600.000 op de bedrijfsvoeringbudgetten, met name het gevolg 
van de ingezette organisatieKoers. Hier staat voor eenzelfde bedrag een onttrekking aan de bedrijfsvoeringreserve tegenover. Daarnaast is per saldo € 
220.000 te laag begroot aan het samenwerkingsverband SDA (inkoop en salarisadministratie) en kon € 166.000 minder uren toegerekend worden aan 
projecten waardoor deze uren ten laste van de algemene dienst kwamen.

Het resultaat 2018 wijkt 2% af van de totale begrote lasten (na wijziging). Op basis van onze ervaringsnorm bij decentrale overheden is een afwijking van 
2-3% inherent aan een complex begrotingsproces. Belangrijk is natuurlijk wel dat er een tekort van  € 3 miljoen is in het Sociaal Domein en specifiek de 
Jeugdzorg ten opzichte van de oorspronkelijke begroting. 

3.1 Resultaat 2018
Gemeente Tynaarlo
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Overzicht van baten en lasten 2018 ( x €1.000) Begroting na wijzigingen
( x €1.000)

Verschil In %

Saldo van baten en lasten -6.031 -4.563 1.468 32%

Onttrekkingen reserves 10.959 8.023 2.936 37%

Dotatie aan reserves 3.423 3.461 38 1%

Resultaat 1.505 0 1.505



Een deel van de 
baten en lasten is 
aan te merken als 
incidenteel

Bij de beoordeling van de financiële positie van de gemeente Tynaarlo is het ook van belang om inzicht te hebben in welke baten en lasten 
structureel zijn en welke baten en lasten incidenteel zijn. Een structureel evenwicht van de begroting(en daarmee de jaarrekening) is belangrijk 
voor de raad als onderdeel van haar wettelijke taak. Op basis van de jaarstukken kan het volgende overzicht opgesteld worden:

Het BBV geeft overigens geen scherpe definitie wat incidenteel of structureel is en laat ruimte aan de decentrale overheden omdat dit past bij de 
eigen beoordeling van de lokale omstandigheden (principle based). De Commissie BBV adviseert in de financiële verordening (artikel 212 
Gemeentewet) op te nemen vanaf welke omvang incidentele baten en lasten afzonderlijk gespecificeerd worden in het overzicht incidentele 
lasten en baten. Hier heeft de gemeente Tynaarlo (nog) geen opvolging aan gegeven. Wij adviseren dit wel te doen.

3.1 Resultaat 2018: incidentele baten en lasten
Gemeente Tynaarlo
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Overzicht van baten en lasten 2018 ( x €1.000)

Resultaat voor mutaties reserves -6.031

Incidentele lasten 7.342

Incidentele baten 1.010

Resultaat structureel 301



3.2 Uw financiële positie vergeleken
Gemeente Tynaarlo
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3.2 Uw financiële positie vergeleken
Gemeente Tynaarlo

Kengetallen moet 
in relatie tot 
elkaar worden 
bezien

Financiële positie 
gemeenten onder 
druk

Onze rol in relatie tot het weerstandsvermogen en financiële kengetallen
De analyse van het weerstandsvermogen en de financiële kengetallen is een onderdeel van het jaarverslag en de paragraaf weerstandsvermogen en 
risicobeheersing. Vanuit onze controlerende rol dienen wij vast te stellen of het jaarverslag (en dus deze paragraaf) niet strijdig is met de 
jaarrekening en geen materiële onjuistheden bevat. De kengetallen moeten altijd in relatie tot elkaar worden bezien. Uit de combinatie van de 
kengetallen kan een beeld worden gemaakt van de financiële positie van de gemeente. Daarbij kan ook inzichtelijk worden gemaakt wat de 
oorzaak is van een sterke of zwakke financiële positie. De financiële kengetallen geven, met de inherente beperkingen hierbij, inzicht in (de 
ontwikkeling) uw financiële positie, mede in relatie tot de landelijke benchmark.

Ontwikkeling Nederlandse Gemeenten
Het zijn roerige tijden voor gemeenten. De recessie - met de teruglopende inkomsten, tegenvallende grondverkopen en zware bezuinigingen - was 
nog maar net achter de rug, of de volgende grote uitdaging diende zich aan: het sociaal domein. Sinds 2015 bent u verantwoordelijk voor een groot 
aantal taken in het sociaal domein: maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en arbeidsparticipatie. Dat is een monsterklus, operationeel én 
financieel. Gemeenten kunnen die taken, die gemiddeld bijna 40% van de totale begroting uitmaken, nu nog net dragen. De meeste gemeenten 
geven echter aan dat het sociaal domein zwaar drukt op de begroting en vrezen dat het water ze straks financieel tot aan de lippen komt te staan. 
Of erger. Dat roept de vraag op hoe financieel gezond de Nederlandse gemeenten zijn. En wat betekent dit alles voor de komende jaren? 

Om daarover helderheid te geven, hebben wij vanuit de branchegroep Lokale Overheid de financiële cijfers en kengetallen van alle gemeenten in 
Nederland over 2008 tot en met 2017 op een rij gezet en geanalyseerd. De uitkomsten daarvan zijn niet eenduidig; daarvoor zijn de verschillen 
tussen gemeenten, provincies en (krimp)regio’s te groot. Landelijk gezien ontdekten wij echter wel degelijk een trend: de algehele solvabiliteit is 
tussen 2009 en 2017 gedaald van 42% naar 35%. Juist nu de gemeenten als gevolg van de nieuwe verplichtingen in het sociaal domein onder grote 
financiële druk staan, is dat een zorgelijke ontwikkeling. De bewegingsvrijheid van gemeenten neemt af omdat gemeenten steeds minder invloed 
hebben op hun uitgaven. Krimpregio’s hebben het zwaar. Dat vraagt om hernieuwde aandacht voor de weerbaarheid en wendbaarheid
(stresstesten), een risicogericht financieel toezicht, de herijking van de Algemene Uitkering en nieuwe vormen van samenwerken. Hoe dan ook: 
deze uitdagingen betekenen dat gemeenten keuzes moeten maken. 
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3.2 Uw financiële positie vergeleken
Gemeente Tynaarlo

Het weerstands-
vermogen is 
voldoende

De gemeente kan 
aan haar lange 
termijn 
verplichtingen 
voldoen

Weerstandsvermogen gemeente Tynaarlo is voldoende
In de paragraaf weerstandsvermogen heeft het college een overzicht opgenomen van de weerstandscapaciteit. De weerstandscapaciteit bedraagt 
volgens deze paragraaf € 19.698.000. In de paragraaf weerstandsvermogen zijn de relevante risico’s benoemd. De gemeente Tynaarlo heeft op 
basis van interne berekeningen het totale bedrag aan risico’s waaraan de organisatie is blootgesteld bepaald op € 9.559.000. Het
weerstandsvermogen van de gemeente Tynaarlo is op basis van de eigen criteria als ruim voldoende te kwalificeren.

Solvabiliteit en netto-schuldquote
De solvabiliteit bedraagt ultimo 2018 43% (2017: 45%). Voor de solvabiliteit geldt dat hoe hoger dit percentage is, hoe beter de gemeente in staat 
is om haar verplichtingen op lange termijn de voldoen. De solvabiliteit van de gemeente Tynaarlo ligt boven het landelijke gemiddelde en is licht 
afgenomen ten opzichte van vorig jaar.

De netto schuldquote bedraagt 68%. De netto-schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie 
en de hoogte van de investeringen uit het nabije verleden.

Ratio grondexploitatie
Voor de ratio grondexploitatie geldt dat hoe lager deze is, hoe beter. De ratio grondexploitatie van de gemeente Tynaarlo is 25% en is mede door 
de verkopen in 2018 aanzienlijk gedaald ten opzichte van 2017. Deze ratio ligt nog wel boven het landelijke gemiddelde als gevolg van de relatief 
hoge boekwaarde grondexploitaties van de gemeente.
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4.1 Ontwikkeling grondexploitaties 
Gemeente Tynaarlo

Grondexploitatie 
met hoogste 
boekwaarde is Ter 
Borch

Redelijkheid 
belangrijkste 
schattings-
elementen  
vastgesteld

Overzicht grondexploitaties
De veruit grootste balanspost met betrekking tot onderhanden projecten betreft de voorraden (grondexploitatie). Een uitsplitsing van de 
bouwgronden in exploitatie is in onderstaand schema weergegeven.

Actualisatie en bijstelling grondexploitaties
Door de invloed van de parameters (zoals kostenstijgingen, fasering, druk op verkoopprijzen, rente-effecten) die bepalend zijn voor de in de 
toekomst te realiseren opbrengsten hebben wij bij onze controle de grondexploitaties diepgaand gecontroleerd.  

De risico's voor de grondexploitaties zijn in essentie terug te brengen tot drie P’s:
 Planning: is de tijdsplanning van de projecten afgestemd op de (on)mogelijkheden in de markt? Immers, de marktbehoefte bepaalt welke 

projecten op welk moment te realiseren zijn.
 Programmering: in de afgelopen jaren hebben economische ontwikkelingen geleid tot belangrijke wijzigingen in vooral de woningbehoefte. Is er 

een kritische analyse van de ‘mix’ van woningen (huur, koop, vrije kavel appartementen, etc.) in de projecten in relatie tot de huidige 
marktvraag in de gemeente?
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4.1 Ontwikkeling grondexploitaties 
Gemeente Tynaarlo

Een aantal 
ontwikkelingen 
nader beschreven

 Prijs: inherent gevolg van de economische crisis is dat de verkoopprijzen van woningen en dus van grond onder druk staan. Is afgewogen welke 
prijzen kunnen worden gehandhaafd, rekening houdend met het risico dat gronden later of in het geheel niet worden afgenomen?

Deze drie P’s zijn tijdens de jaarrekeningcontrole besproken. Tijdens deze gesprekken zijn de uitgangspunten gechallenged. De grondexploitaties 
zijn met deze uitgangspunten per 31 december 2018 geactualiseerd. Tevens is beoordeeld of het onderhanden werk in de jaarrekening op een 
juiste wijze zijn gewaardeerd en of er mogelijk een (aanvullende) verliesvoorziening moet worden getroffen.

Ontwikkelingen
De volgende ontwikkelingen in de grondexploitaties van Tynaarlo zijn zichtbaar:
 De totale boekwaarde neemt af van € 29,2 miljoen naar € 19,8 miljoen als gevolg van de vele verkopen.
 Het aantal begrote te verkopen kavels voor 2018 was 57 (exclusief bedrijventerreinen). Dit is ruimschoots gehaald met 94 kavelkopen, waarvan 

55 daadwerkelijk zijn geleverd.
 De prognose van de te verkopen vierkante meters op bedrijventerreinen voor 2018 was 16.087. Dit is ruimschoots gehaald met 32.021 vierkante 

meter, waarvan 26.257 daadwerkelijk (al) is geleverd. Dit is verdeeld over beide bedrijventerreinen (BP Ter Borch en Vriezerbrug). Het 
uitgiftetempo van resterende te verkopen gronden op Vriezerbrug is vanwege deze gunstige ontwikkelingen versneld waardoor de looptijd van 
dit project is ingekort met drie jaar. 

 Oude Tolweg Zuid is in 2018 definitief afgesloten. De totale winst op dit project bedraag € 2.020.000, waarvan € 100.000 in 2018 is 
verantwoord. 

 De totale inschatting van projectgebonden risico’s per 31 december 2018 bedraagt € 5,0 miljoen. Hiervan is  € 2,2 miljoen voor BP Ter Borch en  
€ 2,5 miljoen voor Ter Borch. 

 Voor de winstnemingen in 2018 en correctie op de winstneming in 2017 verwijzen wij naar de volgende alinea.
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4.1 Ontwikkeling grondexploitaties 
Gemeente Tynaarlo

Winstneming op 
basis van POC-
methode leidt tot 
€ 1,5 miljoen 
voordeel

Winstneming
Het voorzichtigheidsbeginsel leidt ertoe dat realisatie van winst moet worden uitgesteld tot daarover voldoende zekerheid bestaat. Dit betekent 
echter niet dat pas winst moet worden genomen bij het afsluiten van het grondexploitatiecomplex. In de notitie Grondexploitatie is opgenomen 
dat voor winstneming de Percentage of Completion (POC) methode geldt: voor zover gronden zijn verkocht en opbrengsten zijn gerealiseerd dient 
tussentijds naar rato van de voortgang van de grondexploitatie winst worden genomen. Hiervoor moet het resultaat op de grondexploitatie wel op 
betrouwbare wijze kunnen worden ingeschat. Dit is mogelijk wanneer het waarschijnlijk is dat de economische voordelen die aan het project zijn 
verbonden naar de gemeente zullen toevloeien. Indien aan de volgende voorwaarden is voldaan, bestaat er voldoende zekerheid om winst te 
kunnen nemen: 
1. Het resultaat op de grondexploitatie kan betrouwbaar worden ingeschat; én 
2. De grond (of het deelperceel) moet zijn verkocht; én 
3. De kosten zijn gerealiseerd (winst wordt naar rato van de realisatie gerealiseerd). 

Voor de grondexploitaties van gemeente Tynaarlo heeft deze methode voor 2018 geresulteerd in een winstneming van circa € 1,5 miljoen, waarvan 
€ 860.000 betrekking heeft op Ter Borch. 

In de jaarrekening van 2017 werd de POC methode voor het eerst toegepast. Dit heeft toen geleid tot een winstneming van € 11,8 miljoen. Gezien 
het korte tijdsbestek was het toen niet mogelijk om daarbij per project rekening te houden met de eventuele specifieke projectgebonden risico’s 
en wijziging van rente als gevolg van de wijziging van de boekwaarde. In 2018 zijn deze risico’s alsnog geïnventariseerd en is € 3,8 miljoen aan 
project-specifieke risico’s geïdentificeerd en verantwoord.

Wij hebben vastgesteld dat de gemeente Tynaarlo een zorgvuldig proces heeft ingericht voor het bepalen van de omvang van de projectgebonden 
specifieke risico’s. 
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4.2 Sociaal domein uitgelicht
Gemeente Tynaarlo
Uitgaven sociaal 
domein zijn 
gestegen in 2018

Er resteert een 
onzekerheid 
binnen de WMO 
Zorg in natura van 
€ 267.000 en 
Jeugdzorg Zorg in 
natura van 
€ 481.000 

Onzekerheden 
PGB bedragen 
€ 314.000

Uitgaven Sociaal Domein 2018
De uitgaven van de gemeente Tynaarlo in het sociaal domein (WMO en Jeugdzorg) bedragen over 2018 ruim € 12,5 miljoen. Voor zowel jeugd als 
maatschappelijke ondersteuning betekent dit een stijging. Dat deze kosten stijgen is een landelijk beeld. Zie ook paragraaf 2.4. In hoofdlijnen is 
de volgende onderverdeling naar stromen te maken:

WMO Zorg in natura en Jeugdwet Zorg in natura
Ten aanzien van de WMO en Jeugdzorg heeft de gemeente Tynaarlo zorg ingekocht en instellingen gecontracteerd, de verantwoording van deze 
zorg vindt per zorginstelling op het niveau van de gemeente plaats. De gemeente Tynaarlo heeft met de grotere zorgaanbieders afspraken gemaakt 
omtrent oplevering van verantwoordingen voorzien van controleverklaringen. Van een aantal zorgaanbieders is geen productieverantwoording met 
een goedkeurende controleverklaring ontvangen, maar zijn enkele andere aanknopingspunten aanwezig waaruit (gedeeltelijk) blijkt dat de 
zorglevering heeft plaatsgevonden. De resterende onzekerheid bedraagt € 267.000 voor de WMO (2017: € 481.000) en voor de Jeugdzorg € 481.000 
(2017: € 782.000). De daling van de onzekerheden wordt veroorzaakt doordat de gemeente Tynaarlo zelf meer waarborgen hiervoor in haar 
processen heeft aangebracht.

Persoons Gebonden Budgetten 
De SVB controleert zorgovereenkomsten, toetst facturen en declaraties en betaalt uit aan zorgverleners of andere instellingen. Uw gemeente 
verstrekt de beschikkingen PGB en is verantwoordelijk voor een adequate cliëntregistratie en het vaststellen van de prestatielevering. De aard van 
de PGB regeling brengt met zich mee dat deze inherent fraudegevoeliger is. Voor PGB blijft daarmee gelden dat er een onzekerheid bestaat over 
de rechtmatige aanwending hiervan. Deze onzekerheden zijn deels teruggedrongen door de aanwezige procedures bij de gemeente Tynaarlo, 
echter het geheel aan werkzaamheden leidt ertoe dat er een onzekerheid resteert van € 314.000. Wij adviseren om in de toekomst zelf 
aanvullende werkzaamheden uit te voeren om de prestatielevering vast te stellen.
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Overzicht sociaal domein
(alle bedragen in € '000) 2018 2017

WMO Zorg in natura 4.381         3.979         

Jeugdwet Zorg in natura 7.532         5.668         

WMO en jeugdwet PGB 762            1.052         

Totaal 12.675      10.699      



4.3 Rechtmatigheid aanbestedingen
Gemeente Tynaarlo

Geen zichtbare 
toets in proces

Geconstateerde 
fout 2018: 
€ 547.000

Interne beheersing aanbestedingen - proces
In onze managementletter hebben wij gerapporteerd over de interne beheersing ten aanzien van het naleven van de EU- aanbestedingsregels. Voor 
onze gedetailleerde bevindingen en aanbevelingen verwijzen wij naar onze managementletter. In het proces wordt de naleving van de inkoop- en 
aanbestedingsregels niet afgedwongen en kunnen wij niet steunen op de interne beheersmaatregelen. 

Over 2018 is daarom door de gemeente Tynaarlo een gedetailleerde spendanalyse uitgevoerd (toets op naleving EU- aanbestedingsregels achteraf 
op basis van de crediteurenadministratie).

Rechtmatigheid aanbestedingen – bevindingen spendanalyse
Uit de uitgevoerde spendanalyse blijkt dat voor een totaalbedrag van € 547.000 (2017: € 599.000) niet rechtmatig is aanbesteed. Dit betreft 
dezelfde contracten die reeds vorig jaar ook als onrechtmatig zijn aangemerkt. Dit gaat om de inkoop van IT diensten / applicaties en in één geval 
om inhuur van een derde. Per contract is de gemeente Tynaarlo nagegaan in hoeverre deze opgezegd kan worden en welke actie ondernomen 
moet worden om de continuïteit van de dienstverlening door de gemeente Tynaarlo niet in gevaar te brengen. Dit heeft als gevolg gehad dat de 
onrechtmatigheden in 2018 (en ook in 2019) nog niet allemaal opgelost zijn.

Voor een nadere analyse van de vraag in hoeverre verstrekte subsidies nu of in de toekomst kunnen kwalificeren als overheidsopdracht die 
aanbesteed zouden moeten worden, verwijzen wij naar paragraaf 2.4.
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4.4 Overige bevindingen
Gemeente Tynaarlo

Grafrechten en 
grafonderhoud

Aankoop terrein 
Prins Bernard 
Hoeve

Reserve versus 
voorziening 
pensioenverplichti
ng wethouders

Grafrechten en grafonderhoud
Het beheer en onderhoud van uw begraafplaatsen wordt gefinancierd uit de inkomsten van de grafrechten. Bij uw gemeente bestaat de 
mogelijkheid om grafrechten af te kopen. Uit de ontvangen afkoopsom vloeit voor de gemeente de verplichting voort het graf gedurende de 
overeengekomen looptijd ter beschikking te stellen.

Uit gewijzigde BBV inzichten is duidelijk geworden dat voor ontvangen afkoopsommen een voorziening (vooruit ontvangen gelden van derden) 
gevormd zou moeten worden. Immers: de afkoopsom heeft betrekking op meerdere jaren en daarom zou gedurende de looptijd hiervan jaarlijks 
een deel van de gevormde voorziening ten gunste van het programmaonderdeel geboekt moeten worden. Feitelijk zijn de ontvangen afkoopsommen 
een meerjarige verplichting aan degene die de afkoopsom heeft betaald.

Door het college is vanwege deze wijziging in beeld gebracht welke afkoopsommen de afgelopen jaren zijn ontvangen en hoeveel daarvan per 
ultimo boekjaar voorzien zou moeten worden. Wij hebben de berekening gecontroleerd en kunnen instemmen met de gevormde voorziening die per 
jaareinde € 2.198.000 bedraagt. 

Aankoop terrein Prins Bernard Hoeve
De gemeente heeft in (begin) 2018 het terrein van de Prins Bernard Hoeve aangekocht voor € 6,9 miljoen. Enkele gronden daaromheen waren al in 
het bezit van de gemeente. De totale boekwaarde voor het PBH-terrein ultimo 2018 is daarmee € 7,3 miljoen en is gepresenteerd in de jaarrekening 
als materiële vast activa met economisch nut. Voorafgaand aan de aankoop heeft de gemeente door een externe taxateur een drietal plannen laten 
uitrekenen om te bepalen wat op basis daarvan de grondwaarde van het terrein zou zijn. Met twee van deze drie plannen heeft de grond een 
waarde die op of rond de huidige boekwaarde ligt. Daarom zijn er geen indicaties voor het uitvoeren van een duurzame waardevermindering en 
kunnen wij ons vinden in de waardering. Wel willen wij er op wijzen dat het saldo strategische gronden na de aankoop van dit terrein gewaardeerd 
is voor totaal € 11,3 miljoen. Jaarlijks dient een toets plaats te vinden op de waarde van deze gronden. 

Reserve pensioenverplichting wethouders
De gemeente Tynaarlo heeft geen voorziening pensioenverplichting opgenomen voor wethouders. Dit is gebaseerd op de uitzondering die artikel 44 
lid 3 van het BBV biedt: Voorzieningen worden niet gevormd voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van 
vergelijkbaar volume. Wij hebben op basis van een overzicht van de werkelijke lasten voor pensioen vastgesteld dat de lasten in de afgelopen jaren 
jaarlijks van gelijke omvang waren en kunnen ons daarom hierin vinden. Daarbij adviseren wij om te beoordelen of op basis van de prognose 
pensioenlasten voor de komende jaren, de lasten ook in de komende jaren gelijk blijven en op basis daarvan het niet treffen van een voorziening 
nog steeds gerechtvaardigd is. 
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Begrotings-
rechtmatigheid

Er is een lasten-
overschrijding groter 
dan € 75.000 bij de 
programma’s:
• Bestuur en 

ondersteuning
• Economie
• Volksgezondheid 

en milieu
• Volkshuisvesting, 

ruimtelijke 
ordening en 
stedelijke 
vernieuwing

• Overhead

Naast de controle op de rechtmatige totstandkoming van de baten, lasten en balansmutaties in de jaarrekening 2018, hebben wij de
begrotingsrechtmatigheid gecontroleerd. De toe te passen normen voor dit begrotingscriterium zijn gebaseerd op de Gemeentewet en moeten 
door de raad nader worden ingevuld en geconcretiseerd. Het begrotingscriterium is verder verfijnd en uitgewerkt in de Kadernota 
Rechtmatigheid van de Commissie BBV. Belangrijk hierbij is dat het overschrijden van de begroting altijd onrechtmatig is, maar niet in alle 
gevallen hoeft te worden meegewogen in het accountantsoordeel. In het kader van de begrotingsrechtmatigheid moet gekeken worden naar de 
lastenoverschrijdingen per programma. Hieronder is door ons een overzicht opgenomen met de verschillen tussen begrote en werkelijke lasten 
2018.
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Begrotings-
rechtmatigheid

Zoals blijkt uit de figuur op voorgaande pagina is op drie programma’s een begrotingsoverschrijding op de lasten te constateren. Deze zijn in te 
delen in de onderstaande categorieën zoals opgenomen in de Kadernota Rechtmatigheid van de Commissie BBV.

Wij verwijzen voor een inhoudelijke en meer specifieke analyse van de begrotingsafwijkingen naar de analyse begrotingsafwijkingen zoals 
opgenomen in de toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2018.

Lastenoverschrijding programma Begrotingsafwijking
Onrechtmatig, telt 
niet mee in het 
oordeel

Onrechtmatig, telt wel
mee in het oordeel

Bestuur en ondersteuning Dit betreft met name hogere lasten op verspreide 
gronden Zuidlaren. Hier staan hogere baten tegenover. 

Volksgezondheid en milieu De gemeente Tynaarlo betaalt de lasten voor het 
baggeren van vijvers voor andere gemeenten en berekent 
dit vervolgens door aan de betreffende gemeenten. 
Tegenover de hogere lasten staan dus hogere 
opbrengsten.



Volkshuisvesting, ruimtelijke 
ordening en stedelijke 
vernieuwing

De hogere lasten worden veroorzaakt door hogere lasten 
in de grondexploitaties. De hogere uitgaven passen 
binnen het bestaande beleid. 



Overhead De hogere uitgaven passen binnen het bestaande beleid. 
Het betreft hogere uitvoeringskosten bedrijfsvoering en 
hogere lasten binnen het samenwerkingsverband SDA.





Bijlagen
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Bijlage A
Onze controle

Doel en object 
van de controle

Het doel van de controle is het geven van een onafhankelijk oordeel of de financiële overzichten van de gemeente Tynaarlo, in alle van materieel 
belang zijnde opzichten, zijn opgesteld zijn in overeenstemming met het BBV. Voor een uitgebreide beschrijving van onze aanpak verwijzen wij 
naar onze opdrachtbevestiging d.d. 25 september 2018 met kenmerk “RB/EvW/AMT/1044604/027”.

Materialiteit Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude 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. Bij onze controlewerkzaamheden hebben wij als uitgangspunt de door de raad vastgestelde toleranties gehanteerd. De raad heeft ons 
daarbij opgedragen om bij onze oordeelsvorming en rapportering uit te gaan van de hierna vermelde goedkeurings- en rapporteringstolerantie. Op 
basis van het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (BADO) en onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de 
jaarrekening als geheel bepaald op € 880.000. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de 
gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn. Wij zijn met u overeengekomen dat wij tijdens onze controle 
geconstateerde afwijkingen boven de € 75.000 rapporteren, alsmede afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve redenen relevant zijn. 
Onze controle richt zich tevens op de getrouwheid en rechtmatigheid van de informatie in de WNT-verantwoording en de SiSa-bijlage van de 
jaarrekening. Voor de WNT en SiSa gelden specifiek voorgeschreven rapporteringstoleranties die veelal lager zijn dan uw rapporteringstolerantie. 
Wij passen deze voorgeschreven WNT- en SiSa-toleranties eveneens op correcte wijze toe. 

Onafhankelijkheid Nederlands recht en overige beroepsregels, zoals de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO), 
vereisen dat wij onafhankelijk zijn ten opzichte van onze controle cliënten. Wij zijn van mening dat door ons is voldaan aan deze eisen. Wij 
bevestigen dat we geen giften hebben gegeven aan dan wel aangenomen van de organisatie of haar personeel. Wij hebben de overige 
dienstverlening naast de controle van de jaarrekening beoordeeld aan de hand van onze beroepsregels en hebben geconcludeerd dat het type 
dienstverlening en de vergoeding onze onafhankelijkheid niet beïnvloeden. 
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Bijlage A
Onze controle

Opdracht en 
controleaanpak

Wij hebben de jaarrekening gecontroleerd conform de Nederlandse controlestandaarden en de met u gemaakte afspraken in de 
opdrachtbevestiging van 25 september 2018. Tevens beoordeelden wij de verenigbaarheid van de andere informatie, inclusief de overige gegevens 
en het jaarverslag met de jaarrekening en of deze geen materiële afwijkingen bevatten op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit 
de jaarrekeningcontrole of anderszins. Voor een accountantscontrole gelden inherente beperkingen, die zijn uiteengezet in de 
opdrachtbevestiging. 

Onze controleaanpak is gebaseerd op een systeemgerichte en risicogerichte benadering, waarbij zo mogelijk gesteund wordt op de opzet, bestaan 
en werking van de aanwezige administratieve organisatie en de daarin opgenomen beheersingssystemen. Deze aanpak gaat uit van een
risicoanalyse op transactiestromen, zoals verkoopactiviteiten en personeelszaken. Daarnaast worden bedrijfsrisico’s beoordeeld die voortvloeien 
uit de strategie en operaties van de gemeente Tynaarlo. In de risicoanalyse hebben wij beoordeeld in hoeverre de onderkende risico’s van invloed 
kunnen zijn op de jaarrekening. 

De risico’s met een hoge waarschijnlijkheid van het zich voordoen en mogelijk materiële impact hebben in onze controle meer aandacht gehad. 
Deze risico’s betreffen:

• Niet naleven Europese aanbestedingsregels
• Onjuiste waardering grondexploitaties
• Risico van oneigenlijke beïnvloeding van de resultaten door het management
• IT: het risico van ongeautoriseerde handelingen in systemen
• Prestatielevering sociaal domein heeft niet plaats gevonden

Continuïteit De waarderingen in de jaarrekening van gemeente Tynaarlo zijn gebaseerd op de veronderstelling dat gemeente Tynaarlo als geheel in continuïteit 
zal worden voortgezet. De inschatting of een duurzame voorzetting mogelijk is, inclusief de eventueel in de jaarrekening op te nemen toelichting, 
is de wettelijke verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders. 

Als accountant beoordelen wij de aanvaardbaarheid van de door het college van burgemeester en wethouders ingeschatte mogelijkheden tot een 
duurzame voortzetting. Wij vinden deze inschatting aanvaardbaar.
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Bijlage A
Onze controle

Het jaarverslag is 
verenigbaar met 
de jaarrekening 
en bevat geen 
materiële 
afwijkingen

De jaarstukken 2018 van uw gemeente bestaan uit:
• Het jaarverslag 2018 (programmaverantwoording en verplichte paragrafen).
• De jaarrekening 2018 (balans met toelichting, overzicht van baten en lasten in de jaarrekening met toelichting inclusief SiSa-bijlage en 

taakvelden).

In het onderdeel ‘programmaverantwoording’ van het jaarverslag dient informatie opgenomen te worden over: wat hebben we gedaan, wat 
hebben we bereikt en wat heeft het gekost? De programmaverantwoording vormt samen met de verplicht voorgeschreven paragrafen (zoals 
weerstandsvermogen, bedrijfsvoering etc.) het jaarverslag. Beide onderdelen vallen niet (expliciet) onder de controle van de jaarrekening. Het 
primaire object van de accountantscontrole (op grond van artikel 213 van de Gemeentewet) is de jaarrekening (de balans met toelichting en het 
overzicht van baten en lasten in de jaarrekening met toelichting). De inhoud van het jaarverslag (programmaverantwoording en paragrafen) 
hebben wij getoetst. Bij onze controle hebben wij geen materiële afwijkingen tussen het jaarverslag en de jaarrekening geconstateerd. 
Het jaarverslag en de jaarrekening zijn met elkaar verenigbaar.

De grondslagen 
van de 
jaarrekening 2018 
zijn aanvaardbaar

De belangrijkste verslaggevingsgrondslagen van uw gemeente zijn uiteengezet in de grondslagen van de jaarrekening 2018. In 2018 zijn er geen 
wijzigingen geweest in toegepaste verslaggevingsgrondslagen die een aanzienlijke invloed hebben op de baten en lasten of de financiële positie 
van uw gemeente. Significante verslaggevingsgrondslagen en toepassing hiervan zijn belangrijk voor de presentatie van de financiële positie van 
uw gemeente en de baten en lasten in de jaarrekening. Daarnaast vereisen zij van het college en het management dat zij een oordeel vormen ten 
aanzien van soms moeilijke, subjectieve en complexe posities vaak vanwege de noodzaak om inschattingen te moeten maken over het effect van 
zaken die inherent onzeker zijn. Wij hebben het door het college en het management toegepaste proces met betrekking tot significante 
verslaggevingsaspecten geëvalueerd en hebben gegevensgerichte controlewerkzaamheden uitgevoerd. 
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Bijlage A
Onze controle

Fraude en non-
compliance

Onze controle is niet specifiek gericht op het ontdekken van fraude. Bij de planning 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. Daarnaast hebben 
wij beoordeeld in hoeverre sprake kan zijn van een risico omtrent corruptie. Eén van de door ons uitgevoerde maatregelen is het bespreken van de 
mogelijke frauderisico’s en mogelijke fraudesituaties op verschillende niveaus binnen de organisatie Hiertoe hebben wij de mogelijke 
frauderisico’s en de mogelijke fraudesituaties besproken met diverse functionarissen van de gemeente Tynaarlo. Deze besprekingen en onze 
controlewerkzaamheden hebben geen aanwijzingen voor materiële fraude opgeleverd.

Bij de beoordeling van het risico omtrent corruptie hebben wij gekeken naar klant specifieke omstandigheden zoals de geografische plaats van de 
activiteiten, hebben we gekeken naar de sectoren waar corruptie meer dan gemiddeld voorkomt en hebben we beoordeeld in hoeverre 
buitenlandse wetgeving als de UK Bribery Act en de US Foreign Corrupt Practices Act van invloed kunnen zijn.

Wij hebben aandacht besteed aan de compliance met de voor u van toepassing zijnde wet- en regelgeving en overige bepalingen voorzover wij die 
van belang achten in het kader van onze controle van de jaarrekening. Eventuele door ons geconstateerde afwijkingen zijn in deze rapportage 
behandeld. 

Geautomatiseerde 
gegevens-
verwerking

De accountant dient op basis van artikel 2:393, lid 4 BW, melding te maken van zijn bevindingen met betrekking tot de betrouwbaarheid en 
continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking. Tijdens de interim-controle hebben wij ook relevante processen met betrekking tot de 
geautomatiseerde gegevensverwerking getoetst. Voor onze bevindingen verwijzen wij naar onze managementletter 2018. 

Wij hebben de automatiseringsorganisatie van de organisatie uitsluitend in het kader van de jaarrekeningcontrole beoordeeld. De interim-controle 
heeft meerdere tekortkomingen in de continuïteit en betrouwbaarheid van de geautomatiseerde gegevensverwerking aan het licht gebracht. 
Voor een verdere uiteenzetting daarvan verwijzen we naar deze managementletter.
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Bijlage B
Bevindingen SISA-bijlage

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

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 2018 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 hierna weergegeven. 
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Strekking controleverklaring rechtmatigheid Afkeuring

Strekking controleverklaring getrouwheid Goedkeurend

Nr. Specifieke uitkering of overig Fout of onzekerheid Financiële omvang in euro's Toelichting fout / onzekerheid

DRE 2C Uitvoeringsregeling BDU verkeer en vervoer 
(Drenthe)

IenW
E27B

Brede doeluitkering verkeer en vervoer (SiSa
tussen medeoverheden)

SZW G2 Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 
Participatiewet_gemeentedeel 2018

SZW G2A Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 
Participatiewet_totaal 2017

25 23.071

SZW G3
Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 
(exclusief levensonderhoud beginnende 
zelfstandigen)_gemeentedeel 2018

SZW G3A
Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 
(exclusief levensonderhoud beginnende 
zelfstandigen)_totaal 2017
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Nieuwe perspectieven

In de nieuwe economie doen kansen zich sneller voor dan ooit. Nieuwe 
spelregels geven een boost aan zakelijk werken. En een nieuwe generatie staat 
klaar om het anders te doen. Beter, slimmer, innovatiever. Wie succesvol wil 
ondernemen, moet zelf ook vernieuwen. Open staan voor verandering. En met 
open vizier kijken naar de mogelijkheden die voor ons liggen.

Nieuwe perspectieven, dát is wat BDO u wil bieden. En kan bieden, dankzij onze 
unieke combinatie van lokale marktkennis en een internationaal netwerk. 
Persoonlijke dienstverlening en een professionele aanpak. BDO helpt u graag om 
vanuit een andere invalshoek naar uw business te kijken. Zodat u de juiste 
beslissingen neemt om uw organisatie sterker, wendbaarder en succesvoller te 
maken. Of u nu een mkb-bedrijf, familiebedrijf, publieke organisatie of 
internationale organisatie bent.

BDO kijkt graag met u vooruit. Samen komen we tot nieuwe inzichten en 
nieuwe kansen in uw markt. Samen creëren we nieuwe perspectieven.

BDO Accountants & Adviseurs verleent vanuit 25 vestigingen in heel Nederland en met ruim 2.500 professionals diensten op het gebied van accountancy, belastingadvies en consultancy. 

BDO adviseert organisatieen in tal van branches en is sterk in de advisering aan het Nederlandse middenbedrijf, (semi-) overheidsinstellingen en familiebedrijven. Of het nu gaat om een controle van uw jaarrekening, de begeleiding van een ingewikkelde overname of 

een fiscaal advies op maat. In alle gevallen heeft u te maken met professionals. Zowel lokaal, regionaal, landelijk als internationaal. BDO maakt deel uit van het internationale BDO-netwerk (actief in 162 landen, meer dan 73.500 medewerkers wereldwijd) dat 

bestaat uit zelfstandige en onafhankelijke organisaties, die over de hele wereld onder de merknaam BDO actief zijn op het gebied van de zakelijke dienstverlening. Dat maakt ons in alle opzichten bijzonder betrokken. Kijk voor meer informatie op www.bdo.nl
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