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Groningen, 20 mei 2019
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Geachte leden van de raad,

Wij hebben de jaarrekening 2019 van gemeente Tynaarlo (hierna te noemen: ‘gemeente’) gecontroleerd. 
Zoals afgesproken in onze opdrachtbevestiging ontvangt u hierbij ons accountantsverslag 2019. 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. Dit jaar 
kwamen daar nog de gevolgen van het coronavirus bij, waardoor wij niet bij u op locatie konden 
langskomen en alle informatie en vragen digitaal hebben moeten afstemmen. Het gevolg hiervan was een 
iets minder efficiënt proces en een niet altijd optimale communicatie vanwege de inherente beperkingen 
aan de digitale middelen. Desondanks denken wij dat het proces goed is verlopen. Bij deze willen wij dan 
ook alle betrokken medewerkers van de gemeente bedanken voor de constructieve en plezierige 
samenwerking tijdens de controle.

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,

drs. R.H. (Rob) Bouman RA
Partner en extern accountant gemeente Tynaarlo

Aanbiedingsbrief

Ter informatie
De digitale versie van dit document is vanaf de inhoudsopgave 
interactief. Aan de hand van de navigatiebalk onderaan de 
pagina en/of de menustructuur bovenaan de pagina kan door 
het document genavigeerd worden.

VORIGE PAGINA VOLGENDE PAGINA
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1.1 Dashboard accountantscontrole

1. Dashboard accountantscontrole



 De jaarrekening 2019 is getrouw.

 De baten en lasten als ook de balansmutaties in de 
jaarrekening 2019 zijn in overeenstemming met relevante 
wet- en regelgeving tot stand gekomen.

 De onzekerheden als gevolg van het coronavirus zijn 
toereikend toegelicht. 

 De ongecorrigeerde controleverschillen blijven onder de 
goedkeuringstolerantie.

 Het 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.

 Voorziening wethouderspensioenen: In de jaarrekening is 
op basis van de notitie arbeidskosten gerelateerde 
verplichtingen van de commissie BBV geen 
pensioenvoorziening opgenomen voor wethouders. De 
verwachting is dat het jaarlijkse gelijkblijvende volume 
aan lasten echter niet gehandhaafd kan blijven in de 
toekomst. Daarom vinden wij het vormen van een 
voorziening hiervoor in 2020 noodzakelijk. 

 Voorziening groot onderhoud: Het daadwerkelijk 
uitgevoerde onderhoud is net als vorig jaar lager dan het 
geplande onderhoud. Wij adviseren u om vanuit financieel 
perspectief jaarlijks de hoogte van de voorziening en 
dotaties en uitgaven te monitoren en de gehanteerde 
normen en systematiek te evalueren.

 Vaste schulden: U heeft in 2019 een tweetal nieuwe 
leningen aangetrokken waarvan door ons in formele zin 
niet is vast te stellen of het Treasury-statuut is nageleefd. 

 De lange termijn impact van het coronavirus op de 
maatschappij en economie is hoogst onzeker. Het is van 
belang dat u tijdig anticipeert op de financiële gevolgen.

 Ambitie AO/IB en de invoering 
rechtmatigheidsverantwoording door college.

 Analyseren en bewaken van tekorten en prestatielevering 
sociaal domein (in 2019 € 2,0 miljoen tekort). 

 Onzekerheden vanwege het ontbreken van 
onderbouwingen inzake prestatielevering van de zorg 
bedragen: € 288.000 (PGB), € 497.000 (ZIN Wmo) en 
€ 665.000 (ZIN Jeugd), totaal € 1.450.000. Vorig jaar 
bedroegen de onzekerheden totaal € 1.062.000. 

 Aanbestedingen: De totale opdrachtwaarde in 2019 van 
diensten die onrechtmatig (niet) zijn aanbesteed bedraagt 
€ 495.000 (2018: € 547.000). Dit betreft contracten die in 
vorig jaar ook als onrechtmatig zijn aangemerkt met 
betrekking tot inkoop van IT-diensten/applicaties en 
inhuur van een derde. 

 Vennootschapsbelasting (Vpb): De definitieve aanslag Vpb 
2018 is nog niet ontvangen. Dit leidt tot een onzekerheid 
met betrekking tot de vennootschapsbelastinglast. Deze is 
mogelijk aan de lage kant. Wij verwachten dat dit (ook 
gecumuleerd met de bovengenoemde onzekerheden) geen 
materiële onzekerheid is.

1.1 Dashboard accountantscontrole

DASHBOARD JAARREKENING FINANCIËLE POSITIE BEVINDINGEN BIJLAGEN

STREKKING CONTROLEVERKLARING TOP 3-AANDACHTSPUNTEN VOOR 2020

CONTROLEVERSCHILLEN EN ONZEKERHEDEN OVERIGE BEVINDINGEN

RESULTAAT 2019

UW FINANCIËLE POSITIE VERGELEKEN
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(x €1.000) 2019
Begroting 

(na 
wijziging)  

Saldo van baten en 
lasten 206 -5.823

Mutatie reserves 5.072 5.823

Resultaat 5.278 0

Het resultaat over 2019 bedraagt € 5.278.000, terwijl nihil 
was begroot (na wijziging). Dit wordt met name verantwoord 
door een tussentijdse winstneming op de grondexploitaties op 
basis van de POC-methode. Het resultaat wijkt 6% af van de 
totale begrotingsomvang.

De solvabiliteit ligt boven het gemiddelde van Nederlandse 
gemeenten. 

Solvabiliteit

*Afkomstig uit BDO-Benchmark Nederlandse gemeenten 2020. 
Betreft het gemiddelde over 2018 voor gemeenten tussen de 
25.000-50.000 inwoners.  
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2.1 De jaarrekening is getrouw

De jaarrekening
2019 is getrouw

Wij hebben bij de jaarrekening 2019 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 2019 als van de activa en passiva per 31 december 2019 
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 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. 

Wij verwachten dat de onzekerheid met betrekking tot vennootschapsbelasting (ook gecumuleerd met de bovengenoemde onzekerheden) 
geen materiële onzekerheid is.

Wij hebben, voor zover mogelijk, het college verzocht om de onzekerheden te reduceren. Het college heeft gemotiveerd aangegeven 
waarom zij deze onzekerheden niet heeft verwerkt en dat zij van oordeel is dat deze posten zowel individueel als gezamenlijk niet 
materieel zijn voor de jaarrekening als geheel. Deze onzekerheden en de analyse van de impact zijn bevestigd in de bevestiging van het 
college bij de jaarrekening. 

Wij concluderen dat de resterende niet-verwerkte onzekerheden zowel individueel als gezamenlijk niet materieel zijn voor de 
jaarrekening als geheel en hebben derhalve een goedkeurende verklaring verstrekt met betrekking tot de getrouwheid. De 
goedkeuringstolerantie bedraagt € 731.000 voor fouten en € 2.193.000 voor onzekerheden.

DASHBOARD JAARREKENING FINANCIËLE POSITIE BEVINDINGEN BIJLAGEN
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POST/OMSCHRIJVING VAN DE TOELICHTING (x € 1.000) FOUTEN ONZEKERHEDEN VERWIJZING

Getrouwheid

Sociaal domein – pgb Jeugdzorg en Wmo 288 § 4.2

Sociaal domein – Wmo ZIN 497 § 4.2

Sociaal domein – Jeugdzorg ZIN 665 § 4.2

Voorzieningen - Pensioenaanspraken 100 § 4.5

Vennootschapsbelasting te laag verantwoord PM § 4.5

Totaal 1.550



2.2 Rechtmatigheid van de jaarrekening

De baten en lasten als 
ook de balansmutaties 
in de jaarrekening
2019 zijn in 
overeenstemming met 
relevante wet- en 
regelgeving tot stand 
gekomen

Naast de gecorrigeerde en ongecorrigeerde controleverschillen in het kader van de getrouwheid van de jaarrekening zijn de volgende 
controleverschillen ten aanzien van het aspect rechtmatigheid geconstateerd. 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. 

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 rechtmatigheid. De 
goedkeuringstolerantie bedraagt € 731.000 voor fouten en € 2.193.000 voor onzekerheden.

DASHBOARD JAARREKENING FINANCIËLE POSITIE BEVINDINGEN BIJLAGEN
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POST/OMSCHRIJVING VAN DE TOELICHTING (x € 1.000) FOUTEN ONZEKERHEDEN VERWIJZING

Rechtmatigheid

Ongesaldeerde getrouwheidsfouten en/of onzekerheden 1.550 § 2.1

Aanbestedingsrechtmatigheid 495 § 4.4

Totaal 495 1.550



2.3 Coronavirus en de jaarrekening 2019

De onzekerheden als 
gevolg van het 
coronavirus zijn 
toereikend toegelicht

Toelichtende paragraaf 
in de 
controleverklaring
(COS 706) 

Coronavirus en de jaarrekening 2019
De situatie en ontwikkelingen rond het coronavirus veranderen per dag. De lange termijn impact op de maatschappij en economie zijn 
hoogst onzeker. Tijdens de controle hebben wij aandacht besteed aan de impact van het coronavirus op gemeente Tynaarlo. Daarbij gaan 
wij uit van de aanwijzingen van onze beroepsorganisatie (NBA) en de Commissie BBV die breed in de sector moeten worden toegepast. 
Hierover hebben wij overleg gevoerd met de organisatie en het college van burgemeester en wethouders. 

De uitbraak van het coronavirus wordt gezien als een gebeurtenis na balansdatum, aangezien de uitbraak van dit virus pas in de loop van 
februari 2020 van wezenlijke omvang werd. Voor de jaarrekening 2019 houdt dit in dat, in lijn met de verslaggevingsrichtlijnen 
hieromtrent, een toelichting rondom (de impact van) het coronavirus is opgenomen in de toelichting op de balans (paragraaf 
gebeurtenissen na balansdatum; pagina 141). Daarnaast is in het jaarverslag een beschrijving opgenomen van de belangrijkste risico’s en 
onzekerheden in de paragraaf Risico’s en weerstandsvermogen. Het college maakt daarin de inschatting dat geen sprake is van een risico 
op de continuïteit van de gemeente.

Als onderdeel van onze controle werkzaamheden hebben wij de aanvaardbaarheid en toereikendheid van deze toelichtingen beoordeeld. 

Coronavirus en onze controleverklaring
Op basis van onze controlestandaarden (706) bestaat de mogelijkheid om de gebruikers van de jaarrekening middels een onverplicht
toelichtende paragrafen in onze controleverklaring (ofwel een paragrafen ter benadrukking van aangelegenheden) te wijzen op informatie 
in de jaarrekening die relevant is voor het begrip van de gebruikers. Wij hebben dat dit jaar gedaan omdat sprake is van een grote ramp 
die enorme effecten gaat hebben op de financiële positie van de gemeenten. Wij zullen in deze paragraaf benadrukken dat de lezer kennis 
moet nemen van de mogelijke gevolgen van de coronacrisis voor de gemeente en verwijzen naar de bovengenoemde toelichtingen in de
jaarrekeng en het jaarverslag.

Zoals hierboven genoemd is het onduidelijk wat voor de langere termijn de gevolgen zijn van het coronavirus. Wij onderhouden graag 
contact met u in de tussentijd en zijn bereid en bereikbaar om u te ondersteunen waar nodig en mogelijk.

DASHBOARD JAARREKENING FINANCIËLE POSITIE BEVINDINGEN BIJLAGEN
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2.4 Top 3-aandachtspunten voor 2020

Inleiding
Naar aanleiding van onze controle van de jaarrekening 2019 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 benoemen. 

1. Coronavirus
Hiervoor verwijzen wij naar hoofdstuk 2.3. 

2. Vernieuwing Accountantscontrole – Rechtmatigheidsverklaring College & bepalen ambitieniveau Interne Beheersing
Met ingang van 2021 moet het dagelijks bestuur bij gemeentes zelf een rechtmatigheidsverantwoording afgeven bij de jaarrekening.
Dit heeft gevolgen voor de (interne) beheersing van de organisatie en ook de rol van de accountant verandert hierdoor. Een uitdaging, 
maar naar onze mening ook een kans. Wij concluderen dat de beheersorganisatie van Tynaarlo in opzet en bestaan – rekening houdend 
met de VIC – doorgaans voldoende is, maar wij merken op dat er ook aandachtspunten zijn in de interne beheersing (zie ook onze 
managementletter 2019). Vooruitlopend op de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording adviseren wij om uw ambities en 
mogelijkheden op het gebied van de interne beheersing te bepalen. 

3. Analyseren en bewaken tekorten sociaal domein
Zoals reeds in de managementletter gerapporteerd heeft u in 2019 diverse stappen gezet om (waar mogelijk) tot een betere 
beheersing en/of voorspelbaarheid van zorgkosten te komen. Dit omvat onder meer de ontwikkeling van de Kadernota Sociaal domein 
en de uitwerking van het Maatregelenpakket. Wij begrijpen dat het tijd kost om al deze maatregelen door te voeren. Het tekort
sociaal domein over 2019 bedraagt € 2,0 miljoen. Dit benadrukt het belang voor uw organisatie om de komende jaren tot concrete 
maatregelen te komen om tekorten verder terug te dringen en te beheersen. 

DASHBOARD JAARREKENING FINANCIËLE POSITIE BEVINDINGEN BIJLAGEN
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2.5 Uw aandachtspunt (1/3)

Accent vanuit de raad: 
Belastingsamenwerking 
Drentsche Aa

Achtergrond 
belastingsamenwerking

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 auditcommissie is daarom het volgende aandachtspunt geformuleerd voor 
de controle van 2019:

 Belastingsamenwerking Drentsche Aa: het verkrijgen van inzicht in de processen, de borging van die processen en de onderlinge
aansluitingen tussen de processen, waarbij onderscheid wordt gemaakt in:
 Tynaarlose facturen die decentraal vanuit Tynaarlo worden verstuurd naar de Belastingsamenwerking Drentsche Aa; en
 publiekrechtelijke belastingen en heffingen die volledig door de Belastingsamenwerking Drentsche Aa worden uitgevoerd.

Daarbij heeft de auditcommissie de volgende vragen geformuleerd:
 In welke mate zijn de afspraken zoals beschreven in de DVO eenduidig interpreteerbaar?
 Worden facturen op het door ons gewenste tijdstip verzonden?
 Vindt de opvolging van die facturen plaats volgens de Tynaarlose norm?
 Hoe borgen we volledigheid?

Voor dit aandachtspunt hebben wij diverse interviews 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 vanuit onze natuurlijke adviesfunctie de controlerende rol van de auditcommissie te versterken. Indien u, op basis van onze 
bevindingen, daar aanleiding toe ziet kunt u als auditcommissie aanvullende controle-instrumenten inzetten, te beginnen met het college 
om een andere toelichting vragen, aanvullend onderzoek doen of dit aspect meegeven als aandachtspunt aan de rekenkamer. Wij zullen 
dit aandachtspunt hieronder uitwerken. Bovenstaande vragen zijn in de tekst dikgedrukt opgenomen inclusief onze beantwoording.

Achtergrond belastingsamenwerking
Vanaf 2010 bent u gaan onderzoeken of een samenwerkingsverband op het gebied van belastingen met andere Drentse gemeenten een
kosten voordeel zou opleveren. Na een verkennend onderzoek heeft de stuurgroep in 2014 een beknopte businesscase opgesteld. In deze 
businesscase is vanuit vijf indicatoren (kwaliteit, klant, kosten, kwetsbaarheid en kennis) onderzocht of een belastingsamenwerking leidt 
tot een lastenverlaging, het verminderen van de kwetsbaarheid en het garanderen van de kwaliteit van dienstverlening van de 
deelnemende gemeenten. Mede op basis van deze rapportage heeft u in 2014 besloten om tot een belastingsamenwerking te komen, de 
huidige Belastingsamenwerking Drentsche Aa (in het vervolg: BSDA). 

Processen
De BSDA wordt uitgevoerd door het team van de gemeente Aa & Hunze. In de dienstverleningsovereenkomst is opgenomen dat de BSDA 
volledig verantwoordelijk is voor onder andere de uitvoering van de Wet WOZ, het heffen en invorderen van de onroerende zaakbelasting, 
afvalstoffenheffing, riool- en reinigingsrechten (publiekrechtelijke belastingen). Daarnaast is de BSDA verantwoordelijk voor het heffen en 
invorderen van de omgevingsvergunningen en diverse overige opbrengsten waaronder verhuuropbrengsten, de zogenoemde Tynaarlose
facturen. 

DASHBOARD JAARREKENING FINANCIËLE POSITIE BEVINDINGEN BIJLAGEN
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2.5 Uw aandachtspunt (2/3)

Publiekrechtelijke 
belastingen

Tynaarlose facturen

Dienstverlenings-
overeenkomst dient als 
leidraad

Processen (vervolg)
Publiekrechtelijke belastingen
Het proces met betrekking de publiekrechtelijke belastingen wordt volledig uitgevoerd door de BSDA. Het proces rondom afvalstoffenheffing 
komt deels ook voor rekening van de gemeente Tynaarlo, omdat de gemeente Tynaarlo gebruik maakt van gedifferentieerde tarieven (DIFTAR) 
en afhankelijk is van de input van gegevens van de externe afvalverwerker. 

De BSDA heeft de verschillende processen op hoofdlijnen beschreven en concrete werkinstructies opgesteld voor onder andere het heffen, 
invorderen, kwijtschelden en aanmanen. Daarnaast werkt de BSDA met een planning, waarbij op vaste momenten bepaalde vereiste 
handelingen voor de deelnemende gemeenten worden verricht. 

Tynaarlose facturen
Voor de Tynaarlose facturen ligt de uitvoering voor een groot deel bij de gemeente Tynaarlo zelf. De BSDA is voor het factureren afhankelijk 
van de gegevens die de gemeente Tynaarlo aanlevert. Zo beoordeelt de gemeente Tynaarlo zelf de vergunningsaanvragen en is het zelf 
verantwoordelijk voor het verstrekken van de beschikkingen. De registratie van de te factureren bedragen vindt bovendien in een systeem van 
de gemeente Tynaarlo plaats, waarna er periodiek een lijst met de te factureren bedragen wordt verstrekt aan de Belastingsamenwerking 
Drentsche Aa.

Worden facturen op het door ons gewenste tijdstip verzonden?
In de DVO zijn concrete kwaliteitsnormen opgenomen die toetsbaar zijn door de deelnemende gemeenten, waaronder tijdigheid van het 
opleggen van aanslagen en facturen. In de kwartaal- en jaarrapportages wordt gerapporteerd in hoeverre de normen behaald zijn en hieruit 
blijkt dat aan de normen wordt voldaan in de afgelopen periode. In het verleden lukte dit met betrekking tot de Tynaarlose facturen niet 
altijd. Doordat de onderlinge systemen niet altijd even goed op elkaar aansluiten, bemoeilijkt dit de gegevensuitwisseling. Dit leidde destijds 
tot problemen met de facturatie van de verhuuropbrengsten en omgevingsvergunningen. Hiervoor zijn inmiddels ‘work-arounds’ gebouwd 
waarmee deze problemen verholpen zijn.  

Interne beheersing
Om ervoor te zorgen dat de BSDA wordt uitgevoerd naar de kwaliteitsnormen die de deelnemende gemeenten vereisen is een 
dienstverleningsovereenkomst opgesteld. Uitgangspunt van deze dienstverleningsovereenkomst is het uitvoeringsbeleid zo veel mogelijk te 
uniformeren om het samenwerkingsverband zo efficiënt mogelijk te kunnen uitvoeren. In deze dienstverleningsovereenkomst zijn diverse 
afspraken opgenomen die de kwaliteit van de dienstverlening moeten waarborgen. 

DASHBOARD JAARREKENING FINANCIËLE POSITIE BEVINDINGEN BIJLAGEN

12



2.5 Uw aandachtspunt (3/3)

Afspraken zijn 
eenduidig 
interpreteerbaar

Opvolging facturen is 
grotendeels in 
overeenstemming met 
de normen in de DVO

Volledigheid geborgd

Conclusie en advies

Interne beheersing (vervolg)
In welke mate zijn de afspraken zoals beschreven in de DVO eenduidig interpreteerbaar?
Wij zijn van mening dat de afspraken in de DVO eenduidig interpreteerbaar zijn. Onze bevindingen hieromtrent zijn:
 het takenpakket van de BSDA is volledig opgesomd in de overeenkomst;
 er zijn concrete kwaliteitsnormen opgenomen die toetsbaar zijn door de deelnemende gemeenten (o.a. tijdigheid van opleggen van 

aanslagen);
 er zijn diverse data opgenomen waarop de BSDA managementinformatie dient te verstrekken aan de deelnemende gemeenten (middels

kwartaalrapportages en een jaarrapportage waarin wordt vermeld in hoeverre de kwaliteitsnormen zijn behaald);
 er wordt aandacht besteed aan de interne beheersing en controlefunctie. 

Vindt de opvolging van die facturen plaats volgens de Tynaarlose norm?
In de praktijk blijken de afspraken vanuit de dienstverleningsovereenkomst grotendeels ook nagekomen te worden, dus ook de opvolging 
van de facturen in overeenstemming met de afgesproken kwaliteitsnormen. De BSDA rapporteert tijdig op de overeengekomen momenten
en er vindt één keer in de zes weken overleg plaats tussen de deelnemende gemeenten. De april- en septemberrapportages geven met
name inzicht in de financiële situatie, terwijl de jaarrapportage in januari inzicht geeft in het behalen van de overeengekomen 
kwaliteitsnormen. De overleggen die elke zes weken plaatsvinden worden gehouden in gezamenlijk verband met de accounthouders van de 
deelnemende gemeenten. 

Hoe borgen we volledigheid?
De inrichting van de interne beheersing (deels bij de gemeente Tynaarlo, deels bij de BSDA) borgt de volledigheid van de verzonden 
facturen en opgelegde aanslagen. In de dienstverleningsovereenkomst wordt vermeld dat de verantwoordelijkheid voor eventuele te 
verrichten interne controles en afstemming over het verbijzonderde interne controleplan (VIC-plan) ligt bij de deelnemende gemeenten. 
Wij hebben van u begrepen dat u hierover momenteel geen actieve afstemming zoekt met de Belastingsamenwerking Drentsche Aa, maar
met name steunt op de onderlinge afstemming tussen de verantwoordelijke accountant en de interne organisatie van de 
gemeente Aa & Hunze. 

Conclusie
Op basis van onze werkzaamheden komen wij tot de conclusie dat de gemeente Tynaarlo tezamen met de deelnemende gemeenten 
voldoende waarborgen heeft getroffen om er voor te zorgen dat de dienstverlening vanuit de BSDA wordt uitgevoerd conform de vereiste 
kwaliteitsnormen. De dienstverleningsovereenkomst biedt hiervoor in de basis voldoende handvatten. Wel adviseren wij om de huidige 
overlegstructuur te heroverwegen, waarbij ook ruimte wordt gelaten voor een periodiek individueel overleg per gemeente waar specifieke 
vragen gesteld kunnen worden die enkel betrekking hebben op de eigen organisatie. Verder adviseren wij u om vanuit uw interne
controlefunctie actief afstemming te zoeken over het verbijzonderde interne controleplan. Dit dient bovendien onderdeel te zijn van uw 
eigen VIC-plan.  

DASHBOARD JAARREKENING FINANCIËLE POSITIE BEVINDINGEN BIJLAGEN
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3.1 Resultaat 2019

3.2 Uw financiële positie vergeleken

3. Resultaat & financiële positie



3.1 Resultaat 2019

Resultaat 2019
ten opzichte van de 
gewijzigde begroting 
bedraagt € 5,3 miljoen

Belangrijkste afwijking 
in het resultaat 2019 
op grondexploitaties

Het resultaat van gemeente Tynaarlo over het jaar 2019 ten opzichte van de gewijzigde begroting bedraagt € 4,9 miljoen voordelig.
In het onderstaand overzicht is het resultaat in het kort weergegeven:

De belangrijkste afwijkingen van de begroting na wijzigingen worden veroorzaakt door de volgende programma’s:

 Bestuur en ondersteuning, afwijking € 425.000 negatief. Dit wordt met name veroorzaakt door een negatief resultaat op taakveld 
beheer overige gebouwen en gronden. De afwaardering van Tienelswolde (€ 238.000), vertraagde verkoop van panden en gronden 
(€ 108.000) en de afboeking op de verkoop van OBS Paterswolde Noord (€ 41.000) hebben allen een nadelig effect op de lastenkant. 

 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing, afwijking € 4.266.000 positief. Dit wordt veroorzaakt door het
taakveld grondexploitaties met een positief resultaat van € 3.801.000. Dit resultaat ligt in lijn met het positieve resultaat op de 
grondexploitaties over 2019. Wij hebben een afzonderlijke paragraaf opgenomen inzake grondexploitaties (zie paragraaf 4.3).

 Algemene dekkingsmiddelen, afwijking € 1.081.000 positief. Dit voordeel komt voort uit de hogere algemene uitkeringen die over 2019 
zijn ontvangen. Zo zijn er onder andere aanvullende middelen beschikbaar gesteld vanuit het Rijk voor de pilot opvang en begeleiding 
asielzoekers (€ 756.000) en klimaatmiddelen (€ 242.000).   

 Overhead, afwijking € 586.000 positief. Dit wordt veroorzaakt doordat de loonkosten in de begroting te ruim zijn ingeschat wat leidt tot 
een voordeel van € 250.000 aan de lastenkant. Verder zijn er een aantal medewerkers gedetacheerd geweest aan andere gemeenten
die niet voorzien waren, hetgeen leidt tot een voordeel van € 117.000 aan de batenkant. Verder zien wij nog een aantal kleinere 
afwijkingen. 

Het resultaat 2019 wijkt ongeveer 5% af van de totale begrote lasten (na wijziging). Dit wordt grotendeels veroorzaakt door het resultaat 
op de grondexploitaties dat jaarlijks aan het einde van het jaar wordt bepaald. De systematiek om de grondexploitaties jaarlijks bij het 
opstellen van de jaarrekening te actualiseren, is bewust gekozen. Op basis van onze ervaringsnorm bij decentrale overheden is een 
afwijking van 2-3% inherent aan een complex begrotingsproces. 

DASHBOARD JAARREKENING FINANCIËLE POSITIE BEVINDINGEN BIJLAGEN
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OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN (x 1.000) 2019 BEGROTING NA 
WIJZIGINGEN VERSCHIL IN %

Saldo van baten en lasten 206 -5.823 6.029 97%

Dotaties aan reserves 3.905 3.540 365 10%

Onttrekkingen van reserves 8.977 9.363 386 4%

Resultaat 5.278 0 5.278



RATIO WEERSTANDSVERMOGEN

3.2 Uw financiële positie vergeleken (1/3)

SOLVABILITEITSRATIO

NETTO SCHULDQUOTE RATIO GRONDEXPLOITATIE
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3.2 Uw financiële positie vergeleken (2/3)

Kengetallen moeten
in relatie tot elkaar 
worden bezien

Signaleringswaarden 
GTK2020

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.

Signaleringswaarden volgens het Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader 2020 (GTK2020)
Vanuit hun taak als financieel toezichthouder hebben de twaalf provincies een gemeenschappelijk financieel toezichtkader opgesteld dat 
vanaf begrotingsjaar 2021 gaat gelden. In het GTK2020 zijn signaleringswaarden opgenomen voor de financiële kengetallen zoals
opgenomen in het jaarverslag van de gemeente.
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Weerstandsratio Betekenis

>= 2.0 Uitstekend

1.4 < 2.0 Ruim voldoende

1.0 < 1.4 Voldoende

0.8 < 1.0 Matig

0.6 < 0.8 Onvoldoende

< 0.6 Ruim onvoldoende

Waarderingscijfer Minst risicovol Neutraal Meest risicovol

Netto schuldquote < 90% 90% - 130% > 130%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen < 90% 90% – 130% > 130% 

Solvabiliteitsratio > 50% 20% - 50% < 20%

Grondexploitatie < 20% 20% - 35% > 35%

Structurele exploitatieruimte > 0% 0% < 0%

Belastingcapaciteit < 95% 95% -105% > 105%



3.2 Uw financiële positie vergeleken (3/3)

Uw weerstands-
vermogen is 
uitstekend, 
toekomstige 
uitdagingen aanwezig

De gemeente kan aan 
haar langetermijn-
verplichtingen voldoen

Financieel risico
als gevolg van de 
grondexploitatie
is het minst risicovol

Weerstandsvermogen gemeente Tynaarlo is uitstekend
In de paragraaf weerstandsvermogen heeft het college een overzicht opgenomen van de weerstandscapaciteit. De weerstandscapaciteit 
bedraagt volgens deze paragraaf € 16,8 miljoen. 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 € 7,3 miljoen. Het weerstandsvermogen van de gemeente Tynaarlo is volgens het GTK2020 uitstekend te noemen. De 
inschatting van het weerstandsvermogen moet wel worden gezien in het licht van de uitdagingen waar de gemeente Tynaarlo op dit 
moment voor staat: De impact van de coronacrisis, tekorten in het sociaal domein (uitwerking van het Maatregelenpakket) en onzekerheid 
met betrekking tot de toekomstige hoogte van de algemene uitkering.

Solvabiliteit en netto-schuldquote
De solvabiliteit bedraagt ultimo 2019 42%. Dit is neutraal volgens het GTK2020. Voor de solvabiliteit geldt dat hoe hoger dit percentage is, 
hoe beter de gemeente Tynaarlo in staat is om haar verplichtingen op lange termijn de voldoen. 

De netto-schuldquote bedraagt 69%. Dit is minst risicovol volgens het GTK2020. 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 bedraagt ultimo 
2019 18%. Deze ratio is de laatste jaren afgenomen als gevolg van de gerealiseerde grondverkopen. Een ratio van < 20% is het minst 
risicovol te noemen volgens het GTK2020. 
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4.1 Interne beheersing en rechtmatigheidsverantwoording

4.2 Sociaal domein uitgelicht

4.3 Ontwikkeling grondexploitaties

4.4 Aanbestedingsrechtmatigheid

4.5 Overige bevindingen

4.6 BBV, WNT en SiSa

4.7 Begrotingsrechtmatigheid

4. Belangrijkste bevindingen



4.1 Interne beheersing en rechtmatigheidsverantwoording (1/3)

Nog aandachtspunten 
in de interne 
beheersing 

Onze huidige aanpak is 
vooral gegevensgericht

Graag maken wij 
concrete afspraken 
over uw ambities

Interne beheersing en onze aanpak voor 2020
Als onderdeel van de jaarrekeningcontrole hebben wij een interim-controle uitgevoerd. De bevindingen naar aanleiding van deze controle 
hebben wij opgenomen in de managementletter die wij aan het college hebben verzonden.

Samenvattend hebben wij geconstateerd dat er bij uw gemeente, net als veel andere gemeenten, nog aandachtspunten resteren. Dit 
betekent niet dat uw gemeente niet in control is, maar wel dat het in control zijn voor ons niet toetsbaar blijkt uit controlesporen in de 
processen en systemen. Derhalve konden wij het afgelopen jaar voor onze controle (nog) niet steunen op uw interne beheersing en hebben 
wij de jaarrekening voornamelijk achteraf en gegevensgericht gecontroleerd (middels deelwaarnemingen, cijferbeoordelingen, 
steekproeven, etc.). 

Wij roepen op om uw ambities en mogelijkheden op het gebied van de interne beheersing te bepalen, zodat wij ook onze controleaanpak 
daarop kunnen aanpassen. Enerzijds omdat het niveau van interne beheersing de primaire verantwoordelijkheid is van het college / de 
organisatie en anderzijds om te voorkomen dat wij de lat in onze controle-aanpak te hoog leggen en daar elk jaar met dezelfde 
bevindingen over blijven rapporteren. In afwachting van uw self-assessment hebben wij in onderstaande tabel alvast een overzicht
gemaakt van de door ons voorgenomen controleaanpak voor het boekjaar 2020, mochten wij ook in 2020 uw accountant blijven. In dat
geval gaan wij graag de komende periode met uw gemeente in gesprek over uw ambities, ook in relatie tot het opzetten van de interne 
beheersing i.r.t. de rechtmatigheidsverantwoording. Wij passen onze managementletter hier dan op aan (normen).
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Relevante processen en controle aanpak 2020 Steunen op AO/ IB / IT Gebruik maken VIC Aanpak BDO
Planning & Control Ja Procesgericht Gecombineerd
Inkopen & Aanbesteden Nee Achteraf gegevensgericht Gegevensgericht
Personeelskosten Nee Achteraf gegevensgericht Gegevensgericht
Wmo Nee Achteraf gegevensgericht Gegevensgericht
Jeugdzorg Nee Achteraf gegevensgericht Gegevensgericht
Subsidies Nee Achteraf gegevensgericht Gegevensgericht
Grondexploitatie Ja Achteraf gegevensgericht Gecombineerd
Omgevingsvergunningen Nee Achteraf gegevensgericht Gegevensgericht
Verhuur Nee Achteraf gegevensgericht Gegevensgericht



4.1 Interne beheersing en rechtmatigheidsverantwoording (2/3)

In voering 
rechtmatigheids-
verantwoording 2021

Notitie commissie BBV 
en BADO (verwacht)

Invoering naar onze 
mening een kans

Drie varianten:
1. Minimale variant
2. Ambitie
3. ICS

Invoering rechtmatigheidsverantwoording door het college met ingang van 2021
Met ingang van 2021 moeten Colleges van burgemeester en wethouders zelf een rechtmatigheidsverantwoording afgeven bij de 
jaarrekening. Dit heeft aanzienlijke gevolgen voor de (interne) beheersing van gemeentelijke organisaties en ook de rol van de accountant 
verandert hierdoor. Een uitdaging, maar naar onze mening ook een kans voor gemeenten.

Uit de notitie van de commissie BBV blijkt dat er een standaard model van de verklaring komt, rechtmatigheid wordt beperkt tot drie 
rechtmatigheidsaspecten, de raad de tolerantiegrenzen kan bepalen (tot 3%) en bevindingen moeten worden opgenomen in de paragraaf 
bedrijfsvoering. De commissie BADO komt naar verwachting ook nog met een nadere uitwerking en toelichting.

BDO ziet de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording als een kans om de controlerende rol van de raad te versterken en te 
investeren in een verdere ontwikkeling van de bedrijfsvoering. Het gaat daarbij om fundamentele vragen als: 
• Op welke onderwerpen en met welke diepgang wilt uw gemeenteraad kaders stellen en controleren?
• In hoeverre werkt u als college rechtmatig en/of bent u in control?
• In hoeverre is uw bedrijfsvoering, interne controle en IT beheer op orde en wat is ervoor nodig om daar te komen?
• En misschien wel de moeilijkste vraag van allemaal: wat zijn uw ambities (zie ook vorige paragraaf en onze managementletter) en is uw 

huidige organisatie in staat is om aan die doelen en verwachtingen te voldoen? 

In onze visie zijn er drie varianten waar u als gemeente naar kunt streven:

1. De minimale variant van de rechtmatigheidsverantwoording
In deze variant zorgt het college (in afstemming met raad en accountant) voor een interne beheersing specifiek gericht op de 
rechtmatigheidsverantwoording. Dat betekent dat de interne controles zodanig systeem- of gegevensgericht gepland worden, dat het
college tot een gedegen onderbouwd oordeel kan komen over de rechtmatigheid. De aanpak wordt vastgelegd in het interne controleplan 
en vanwege de relatie met de controle van de getrouwheid afgestemd met de accountant.

2. De ambitie variant
In deze variant gaat de gemeente een stapje verder en gebruikt de rechtmatigheidsverantwoording als impuls om de bedrijfsvoering te 
verbeteren. Middels een plan van aanpak wordt uitgewerkt wat de ambitie van de gemeente is ten aanzien van de AO/IB (systeemgericht), 
IT- beheer en VIC. Daarbij wordt de gehele organisatie betrokken, bijvoorbeeld middels het zogenaamde ‘Three Lines of Defence’- model, 
zodat ook de verantwoordelijke managers in de 1e en 2e lijn mede verantwoordelijk worden voor het rechtmatigheidsbeheer. Om dit ook in 
de organisatie vorm te geven zal meer tijd vragen.

3. De in control statement
Deze variant gaat nog weer een stap verder. In dit geval verklaart het college niet alleen getrouw / rechtmatig te hebben gewerkt, maar 
ook dat het systeem van interne beheersing en risicomanagement toereikend is om de risico’s te beheersen, ofwel dat de organisatie ‘in 
control’ is. Hiervoor moet een specifiek normenkader worden afgesproken, dat verder kan gaan dan alleen interne procedures 
(compliance) maar ook kan gaan over de beheersmaatregelen ten aanzien van operationele en strategische doelen. In dit normenkader 
zouden bijvoorbeeld ook de activiteiten op het gebied van het sociaal domein kunnen worden opgenomen of prestaties ten aanzien van 
duurzaamheid (afhankelijk van de behoefte van college en raad).   
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4.1 Interne beheersing en rechtmatigheidsverantwoording (3/3)

Varianten 1 en 2 meest 
reëel

Advies: opstellen 
Business Case en plan 
van aanpak

Invoering rechtmatigheidsverantwoording door het college met ingang van 2021 (vervolg)
Kijkend naar deze drie varianten zal de eerste variant voor 2020 al de nodige inspanning kosten. De tweede variant is wat ons betreft op 
langere termijn te adviseren, omdat dit een goede impuls kan zijn voor de bedrijfsvoering. Rechtmatigheid is immers ook de 
verantwoordelijkheid van de gehele organisatie en niet alleen het probleem van de IC- afdeling of controllers. De derde variant zal naar 
onze inschatting, zeker op korte termijn, voor veel gemeenten meer tijd vergen.

In alle gevallen zal het jaar 2020 gebruikt moeten worden om een plan van aanpak te schrijven gericht op de invoering van de 
rechtmatigheidsverantwoording. Hiervoor moeten de volgende stappen worden gezet:

1. Informeren en afstemmen van deze ontwikkeling met raad, college en organisatie
2. Opstellen business case ‘rechtmatigheidsverantwoording’
3. Vormen projectteam en opstellen plan van aanpak
4. Uitvoering en implementatie
5. Afgeven rechtmatigheidsverantwoording
6. Evaluatie business case

Wij zijn graag bereid met u van gedachten te wisselen over de verdere uitwerking hiervan.
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4.2 Sociaal domein uitgelicht (1/2)

Sociaal domein 2019 
bedragen circa 
€ 22,9 miljoen

Onzekerheden pgb 
geraamd op € 288.000

Sociaal domein in de jaarrekening 
De lasten van gemeente Tynaarlo met betrekking tot het sociaal domein bedragen over 2019 circa € 22,9 miljoen. In hoofdlijnen zijn deze 
lasten als volgt opgebouwd:

PGB
De SVB controleert zorgovereenkomsten, toetst facturen en declaraties en betaalt uit aan zorgverleners of andere instellingen. De SVB 
toetst niet op levering van de zorg. Hierdoor is sprake van een onzekerheid. 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 € 288.000. Wij adviseren om in de toekomst zelf aanvullende 
werkzaamheden uit te voeren om de prestatielevering vast te stellen.

Wij hebben een review gedaan en kunnen steunen op de werkzaamheden van de accountant van de SVB. Daarbij concluderen wij dat de 
formele fouten zoals geconstateerd door de accountant van de SVB geen impact hebben op het rechtmatigheidsoordeel over de 
jaarrekening 2019 van uw gemeente. 
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ONDERDEEL 2019

Jeugdzorg ZIN 7.977

Wmo ZIN 5.010

Pgb 613

Participatiewet 9.279

Totaal 22.879



4.2 Sociaal domein uitgelicht (2/2)

Onzekerheid ten 
aanzien van 
prestatielevering

Resterende onzeker-
heid Wmo ZIN circa 
€ 497.000

Resterende onzeker-
heid Jeugdzorg circa 
€ 665.000

Zelfstandig 
onvoldoende grip op 
lasten Wmo en Jeugd

Wmo ZIN
De productieomvang van Wmo ZIN bij zorginstellingen bedraagt in 2019 circa € 5,0 miljoen. De toekenning van voorzieningen in het kader 
van Wmo ZIN vindt plaats vanuit de gemeente Tynaarlo. De gemeente heeft derhalve zelf inzicht in de cliënten en de gemaakte afspraken. 
Met betrekking tot de lasten Wmo ZIN vraagt de gemeente Tynaarlo per zorginstelling om een controleverklaring bij de 
productieverantwoording op basis van het landelijk protocol.

Van een aantal zorginstellingen is geen controleverklaring ontvangen, waarmee kan worden onderbouwd dat voor de gefactureerde zorg 
ook daadwerkelijk prestaties zijn verricht. Hierdoor is sprake van een onzekerheid ten aanzien van prestatielevering, zowel omtrent de 
getrouwheid als rechtmatigheid van deze lasten. Uitgaande van de interne beheersing op het proces van beschikkingen tot en met 
betalingen bij uw gemeente, de ervaringen uit voorgaande jaren, de uitkomsten van de in 2019 ontvangen controleverklaringen en de 
ontvangen bestuursverklaringen ramen wij het bedrag van deze resterende onzekerheid in totaliteit op € 497.000. 

Jeugdzorg ZIN
Ten aanzien van de jeugdhulp heeft de gemeente Tynaarlo zorg ingekocht en instellingen gecontracteerd. Met betrekking tot de lasten 
Jeugdzorg ZIN vraagt de gemeente Tynaarlo per zorginstelling om een controleverklaring bij de productieverantwoording op basis van het 
landelijk protocol. 

Tevens geldt dat net zoals bij de Wmo ZIN dat van een aantal zorginstellingen geen controleverklaring is ontvangen, waarmee kan worden 
onderbouwd dat voor de gefactureerde zorg ook daadwerkelijk prestaties zijn verricht. Uitgaande van de interne beheersing op het proces 
van beschikkingen tot en met betalingen bij uw gemeente, de ervaringen uit voorgaande jaren, de uitkomsten van de in 2019 ontvangen 
controleverklaringen, ramen wij het bedrag van de resterende onzekerheid in totaliteit op circa € 665.000.

Grip op lasten Wmo en Jeugdzorg
Voor 2019 is voor een bedrag ad € 1.450.000 (van de € 13,6 miljoen) aan onzekerheden aangemerkt tegenover € 1.062.000 voor 2018. Wij 
concluderen dat de gemeente Tynaarlo niet voldoende interne beheersingsmaatregelen heeft getroffen ten aanzien van de 
prestatielevering van de lasten Wmo en Jeugdzorg en daarom afhankelijk is van de controleverklaringen bij de productieverantwoordingen 
van de zorgaanbieders. Het is daarbij van belang dat de gemeente Tynaarlo zelf ook beoordeelt of deze productieverantwoordingen met 
controleverklaringen voldoende zekerheid geven of dat aanvullende maatregelen nodig zijn om vast te stellen dat de uitgaven en 
prestaties rechtmatig zijn. Wij adviseren risicogericht te bepalen, bijvoorbeeld op basis van de omvang en ervaring van het betreffende 
accountantskantoor, of een nader inzicht in de uitgevoerde werkzaamheden door de accountant ten aanzien van prestatielevering, nodig 
is. 
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4.3 Ontwikkeling grondexploitaties (1/2)

Redelijkheid belang-
rijkste schattings-
elementen  vastgesteld

Een aantal 
ontwikkelingen nader 
beschreven

Actualisatie en bijstelling grondexploitaties
De veruit grootste balanspost met betrekking tot onderhanden projecten betreft de voorraden (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?

 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 met uw medewerkers. Tijdens deze gesprekken zijn de uitgangspunten 
gechallenged. De grondexploitaties zijn met deze uitgangspunten per 31 december 2019 geactualiseerd. Tevens is beoordeeld of het
onderhanden werk in de jaarrekening op een juiste wijze is gewaardeerd en of er mogelijk een (aanvullende) verliesvoorziening moet 
worden getroffen.

Ontwikkelingen
De volgende ontwikkelingen in de grondexploitaties van de gemeente Tynaarlo zijn zichtbaar:
 De totale boekwaarde neemt af van € 19,8 miljoen naar € 14,5 miljoen als gevolg van de verkopen.
 Het aantal begrote te verkopen kavels voor 2019 was 88 (exclusief bedrijventerreinen). Dit is nagenoeg gerealiseerd met 87 

kavelverkopen. Bovendien zijn er 9 kavels verkocht maar nog niet gepasseerd en 30 kavels in optie genomen. 
 De prognose van de te verkopen vierkante meters op bedrijventerreinen voor 2019 was 7.724. Dit is niet gerealiseerd in 2019 met 

slechts 5.751 verkochte vierkante meter bedrijventerrein (Vriezerbrug). Voor het Business Park Ter Borch zijn in 2019 geen verkopen 
gerealiseerd, maar is wel een optie voor de verkoop van 2,6 hectare. Voorzichtigheidshalve is de looptijd van deze grondexploitatie niet 
aangepast op deze mogelijke verkoop. 

 De totale inschatting van projectgebonden risico’s per 31 december 2019 bedraagt € 4,8 miljoen. Hiervan is € 2,1 miljoen voor Business 
Park Ter Borch en € 2,5 miljoen voor Ter Borch. 

 Voor de winstnemingen in 2019 verwijzen wij naar de volgende alinea. 
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4.3 Ontwikkeling grondexploitaties (2/2)

Redelijkheid belang-
rijkste schattings-
elementen vastgesteld

Woningbouw trekt aan

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 van de Commissie BBV 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 
grondexploitaties 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 2019 geresulteerd in een winstneming van circa      
€ 3,9 miljoen. Hiervan heeft circa € 3 miljoen betrekking op het 
project Ter Borch. 

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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4.4 Aanbestedingsrechtmatigheid

SDO notitie

Financiële 
onrechtmatigheid 
bedraagt 
€ 495.000

Aanbestedingen
In het kader van de rechtmatigheidscontrole hebben wij de juiste toepassing de Europese aanbestedingsrichtlijnen gecontroleerd aan de
hand van een zogenaamde spendanalyse (beoordeling achteraf van alle crediteuren op juiste naleving aanbestedingsregels).

In de dagelijkse praktijk van gemeenten is een verandering en verzakelijking van de markt zichtbaar, waardoor bijvoorbeeld subsidies
steeds vaker het karakter krijgen van inkoop. Denk bijvoorbeeld aan het sociaal domein. Mede door een professionalisering van gemeenten
en de inkoopfunctie, ontstaan vaker vragen en bevindingen ten aanzien van de rechtmatige besteding van publieke middelen middels
subsidies. In januari 2019 heeft de Sectorcommissie Decentrale Overheden (SDO) de notitie “Uitvoering van de controle op
aanbestedingsrechtmatigheid bij de jaarrekeningcontrole van decentrale overheden” gepubliceerd. Dit is een ‘good practice’ voor de
uitvoering van de controle op aanbestedingsrechtmatigheid bij de jaarrekeningcontrole van gemeenten, provincies en gemeenschappelijke
regelingen. Deze good practice is in samenwerking met alle accountantskantoren tot stand gekomen (met behulp van
aanbestedingsjuristen) en omvat naast controletechnische informatie ook de belangrijkste aandachtsgebieden als gevolg van de complexe
aanbestedingswetgeving. De notitie heeft geleid tot een aanscherping en verdere verduidelijking van de controle van Europese
aanbesteding.

In onze managementletter gericht aan het college, hebben wij gerapporteerd over de interne beheersing ten aanzien van de EU-
aanbestedingsregels. In het proces wordt de naleving van de inkoop- en aanbestedingsregels niet afgedwongen en kunnen wij niet steunen
op de interne beheersmaatregelen. Over 2019 is daarom door de gemeente Tynaarlo een gedetailleerde spendanalyse uitgevoerd (toets op
naleving EU-aanbestedingsregels achteraf op basis van de crediteurenadministratie).

De gemeente Tynaarlo heeft grondig en overzichtelijk een spendanalyse uitgevoerd over 2019. Hieruit blijkt dat voor een totaalbedrag van
€ 495.000 (2018: € 547.000) niet rechtmatig is aanbesteed. Dit betreft dezelfde contracten die reeds vorig jaar 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 dat de onrechtmatigheden in 2019 nog niet
allemaal opgelost zijn.
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4.5 Overige bevindingen (1/2)

Afwaardering gronden 
Prins Bernhard Hoeve

Kosten voor 
uitgevoerde onderhoud 
liggen lager dan 
gepland

In 2020 voorstel voor 
voorziening 
wethouders

Afwaardering terrein Prins Bernhard Hoeve
De gemeente Tynaarlo heeft in de jaarrekening een voorziening verantwoord van € 2,9 miljoen op het terrein van de Prins Bernhard Hoeve. 
Deze gronden stonden ultimo 2018 voor circa € 6,9 miljoen verantwoord onder de materiële vaste activa met economisch nut. Op basis van 
de huidige bestemming van deze gronden is in 2019 de vierkante meterprijs herzien en is een voorziening gevormd van € 2,9 miljoen. Wij 
hebben van u een externe rapportage ontvangen waarin de huidige vierkante meterprijs valt te herleiden. Wij kunnen ons op basis van 
deze informatie vinden in de afwaardering op het terrein van de Prins Bernhard Hoeve van € 2,9 miljoen.

Voorziening gebouwenonderhoud
De voorziening gebouwenonderhoud is gevormd om fluctuaties in het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen over meerdere jaren te
kunnen opvangen en bedraagt per 31 december 2019 circa € 2,8 miljoen (2018: € 2,2 miljoen). Voor de bepaling van de hoogte van de 
voorziening en het jaarlijks geraamde onderhoud maakt u gebruik van een meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Jaarlijks beoordeelt u het 
meerjarenonderhoudsplan en overweegt u bijvoorbeeld om gepland onderhoud uit te stellen. Dit vindt zijn weerslag in de hoogte van de 
voorziening. 

In 2019 bedroeg het uitgevoerde onderhoud € 446.000 (gepland € 1,1 miljoen). In zowel 2019 als 2018 is het daadwerkelijk uitgevoerde 
onderhoud (en daarmee de onttrekkingen aan de voorziening) lager dan het geplande onderhoud. U geeft aan dat u jaarlijks beoordeelt of 
het geplande onderhoud noodzakelijk is voor de veiligheid, technisch noodzakelijk of dat de accommodatie op korte termijn uit gebruik 
wordt genomen. Hierdoor kan worden afgeweken van het geplande onderhoud. 

Wij adviseren u om vanuit financieel perspectief jaarlijks de hoogte van de voorziening en dotaties en uitgaven te monitoren en aan de 
hand van de uitkomsten de gehanteerde normen en systematiek te evalueren.

Geen voorziening verantwoord voor pensioenen wethouders
In de jaarrekening van de gemeente Tynaarlo is behoudens een specifieke voorziening van € 100.000 (zie bevinding hierna) geen
voorzieningen opgenomen voor verplichtingen inzake pensioenen wethouders. Het college stelt zich op het standpunt dat er sprake is van
personele lasten met een jaarlijks gelijkblijvend volume waarvoor, op grond van de notitie arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van
de commissie BBV, geen voorzieningen hoeven te worden gevormd.

Op basis van de (verwachte) ontwikkeling in de jaarlijkse lasten is uw inschatting dat het jaarlijkse gelijkblijvende volume niet
gehandhaafd kan blijven in de toekomst. U heeft daarom aangegeven in de komende periode te onderzoeken in hoeverre een voorziening
noodzakelijk is, zodat u in de najaarsbrief 2020 hierover een voorstel kunt doen. Wij kunnen ons hierin vinden.
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4.5 Overige bevindingen (2/2)

Voorziening 
pensioenaanspraken als 
onzeker aangemerkt

Naleving Treasury-
statuut niet vast te 
stellen

VPB-last lijkt aan de 
lage kant

Voorziening pensioenaanspraken
De voorziening pensioenaanspraken van € 100.000 is in 2013 gevormd om aan de mogelijke waardeoverdracht van pensioenaanspraken van 
een voormalig wethouder te kunnen voldoen. Tot op heden zijn er geen onttrekkingen aan de voorziening geweest en is het de vraag of dit 
in de toekomst nog tot de uitstroom van middelen gaat leiden. Bovendien is de omvang van de mogelijke uitstroom lastig te schatten. Wij 
merken dit dan ook als onzekerheid aan en adviseren dit tezamen met voorgaande bevinding inzake voorziening wethouders op te pakken.

Naleving Treasury-statuut
U heeft in 2019 een tweetal nieuwe leningen aangetrokken met een totale waarde van € 10 miljoen. Op basis van het door u opgestelde 
Treasury-statuut dient u voor het afsluiten van de leningsovereenkomst bij minimaal twee partijen een offerte op te vragen. Dit heeft in 
2019 enkel telefonisch plaatsgevonden waardoor het voor ons lastig is om vast te stellen dat aan deze voorwaarde is voldaan. Bovendien 
heeft u in deze enkel een vergelijk gemaakt tussen de geldende rentepercentages en looptijden. Het Treasury-statuut stelt dat er ook 
aandacht besteed moet worden aan onder andere provisies en andere clausules. Wij adviseren u om naleving van het Treasury-statuut te 
waarborgen. 

Vennootschapsbelasting
Sinds de invoering van de vennootschapsbelastingplicht in 2016 heeft nog geen definitieve afstemming met de belastingdienst 
plaatsgevonden over de openingsbalans. De openingsbalans zoals gehanteerd is de beste inschatting en afgestemd met fiscaal adviseurs. 
Wij kunnen ons hierin vinden. 

De last in de jaarrekening 2019 met betrekking tot de vennootschapsbelasting lijkt aan de lage kant te zijn. De huidige last is gebaseerd op 
de voorlopige aanslag 2019 en een aanvulling vanuit de definitieve aanslag over het boekjaar 2017. De verwachting is dat de definitieve 
aanslag over 2018 eveneens hoger is dan verantwoord in de jaarrekening. Wij hebben hiervoor een onzekerheid opgenomen. Wij 
verwachten dat dit geen materiële onzekerheid is.
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4.6 BBV, WNT en SiSa

BBV wordt nageleefd

WNT-verantwoording 
voldoet aan de 
vereisten

Geen bevindingen
SiSa-bijlage

Regeling SPUK

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

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 2019 niet meer bedragen dan € 194.000 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 2019 van de gemeente Tynaarlo niet strijdig zijn met de WNT en dat de jaarrekening 
2019 van de gemeente Tynaarlo voldoet aan de publicatieverplichtingen van de WNT.

SiSa-bijlage
Wij hebben de in de SiSa-bijlage van de jaarrekening genoemde specifieke uitkeringen gecontroleerd met inachtneming van de Nota 
verwachting accountantscontrole SiSa 2019. Op grond van ons onderzoek hebben wij bij uw specifieke uitkeringen geen fouten en/of
onzekerheden geconstateerd die de voor SiSa geldende rapporteringstolerantie overschrijden. Zie tevens Bijlage B.

Regeling specifieke uitkering stimulering sport
Sinds 1 januari 2019 kunnen gemeenten, sportverenigingen en sportstichtingen de btw die hen in rekening wordt gebracht voor 
investeringen in sport niet meer in aftrek brengen. Om de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van 
sportmaterialen te stimuleren, kunnen gemeenten sinds die datum gebruikmaken van de Regeling specifieke uitkering stimulering sport. De 
gemeente Tynaarlo heeft over het boekjaar € 141.000 verantwoord onder deze regeling. 

Willen de bestedingen onder deze regeling vallen dan mag er geen recht op aftrek dan wel compensatie van BTW mogelijk zijn. De 
gemeente Tynaarlo heeft dit op voorhand laten beoordelen door een extern ingehuurde fiscalist en bij de aanvraag heeft een beoordeling 
plaatsgevonden door de subsidieverstrekker. Op basis hiervan achten wij het risico beperkt dat er bestedingen worden verantwoord onder 
deze regeling die mogelijk al aftrekbaar of compensabel zijn. 
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4.7 Begrotingsrechtmatigheid (1/2)

Onderschrijding 
baten/lasten € 5,7 mln.

Lastenoverschrijdingen in het kader van begrotingsrechtmatigheid 
In totaal heeft uw gemeente circa € 82,8 miljoen aan lasten begroot na wijziging, tegenover circa € 82,3 miljoen aan werkelijke lasten in 
2019. Dit is in totaal een onderschrijding van 0,5 miljoen (0,2%). Aan baten had uw gemeente een bedrag van € 77 miljoen begroot na 
wijziging, tegenover € 82,5 miljoen aan werkelijke baten in 2019. In totaal gaat het om een hogere realisatie van baten van 5,5 miljoen 
(7%). Naast het gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten kent een gemeente ook het gerealiseerde resultaat. Dit is het gerealiseerde 
totaal saldo van baten en lasten plus of min de tussentijdse resultaatbestemmingen. Deze bestemmingen bestaan uit in de loop van het 
jaar gedane onttrekkingen uit reserves minus de tussentijdse stortingen in reserves. De stortingen in dan wel onttrekkingen aan reserves 
vinden plaats op basis van door u genomen besluiten. In 2019 is er per saldo circa € 3,9 miljoen aan de reserves onttrokken zodat het 
gerealiseerde resultaat € 4,9 miljoen positief bedraagt.

De gemeenteraad autoriseert de begroting en stelt de kaders voor het college vast. Het college is verantwoordelijk voor de uitvoering van 
het beleid binnen de gestelde begroting. Begrotingsafwijkingen dienen tijdig gesignaleerd en gerapporteerd te worden aan de gemeente-
raad. Bij begrotingsoverschrijdingen die niet gedurende het jaar zijn voorgelegd aan de gemeenteraad is formeel sprake van een onrecht-
matigheid. Echter hoeven deze overschrijdingen niet altijd te worden meegewogen in het accountantsoordeel bijvoorbeeld indien de
overschrijding geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerd opbrengsten of overschrijdingen bij open-einde
regelingen. In de toelichting op het overzicht van baten en lasten zijn de begrotingsoverschrijdingen nader weergegeven en geanalyseerd. 

Controle begrotingsrechtmatigheid
Naast de controle op de rechtmatige totstandkoming van de baten, lasten en balansmutaties in de jaarrekening 2019, hebben wij de
begrotingsrechtmatigheid gecontroleerd. De toe te passen normen voor dit begrotingscriterium zijn gebaseerd op artikelen 189, 190 en 191 
van de Gemeentewet en moeten door de raad nader worden ingevuld en geconcretiseerd. Dit gebeurt door middel van de begroting en via 
de verordening op het financieel beheer ex artikel 212 van de Gemeentewet. 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. Zie hierna voor een overzicht van de lastenoverschrijdingen per 
programma en de overschrijdingen van investeringskredieten.
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4.7 Begrotingsrechtmatigheid (2/2)

Overschrijding 
baten/lasten

Op vier programma’s is een begrotingsoverschrijding op de lasten te constateren hoger dan de rapporteringstolerantie.
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 2019.
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LASTENOVERSCHRIJDING PROGRAMMA BEGROTINGSAFWIJKING
ONRECHTMATIG

TELT NIET MEE
IN OORDEEL

TELT WEL MEE
IN OORDEEL

0.  Bestuur en ondersteuning
(totaal € 497.000)

Betreft overschrijdingen die passen binnen het 
bestaande beleid en die op basis van tussentijdse 
informatie nog niet bekend waren. 



6. Sociaal domein (totaal € 414.000) Betreft overschrijdingen welke worden gecompenseerd 
door opbrengsten. 

8.  Volksgezondheid, ruimtelijke 
ordening en stedelijke vernieuwing 
(totaal € 1.532.000)

Betreft overschrijdingen bij open einde regelingen/deels 
gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten 

Heffing vennootschapsbelasting
(totaal € 80.000) 
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A. Onze controle (1/4)

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. 16 oktober 2019 met kenmerk ‘RB/EvW/LH/AL/1044604/036’.

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 € 860.000. 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 € 43.000 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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Opdracht en controleaanpak
Wij hebben de jaarrekening gecontroleerd conform de Nederlandse controlestandaarden en de met u gemaakte afspraken in de 
opdrachtbevestiging van 16 oktober 2019. 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 risicogerichte benadering. 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 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:
 Management override;
 Waardering grondexploitaties; en
 Ongeautoriseerde handelingen in systemen.

Strekking van de controle-verklaring
Aangezien de jaarrekening 2019 van gemeente Tynaarlo aan de daaraan te stellen eisen voldoet, zijn wij voornemens een goedkeurende 
verklaring af te geven bij de jaarrekening. Alle bevindingen voortvloeiend uit onze controle van de jaarrekening 2019 zijn afdoende 
behandeld en onze controle is afgerond. 

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

De grondslagen van de 
jaarrekening 2019 zijn 
aanvaardbaar

De jaarstukken 2019 van uw gemeente bestaan uit:
 Het jaarverslag 2019 (programmaverantwoording en verplichte paragrafen).
 De jaarrekening 2019 (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 belangrijkste verslaggevingsgrondslagen van uw gemeente zijn uiteengezet in de grondslagen van de jaarrekening 2019. In 2019 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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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 de directie en functionaris(sen) en met het 
college. 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 voor
zover wij die van belang achten in het kader van onze controle van de jaarrekening. Bij die werkzaamheden hebben wij geen materiële 
non-compliance geconstateerd.

Geautomatiseerde gegevensverwerking
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. 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 namelijk:
 Bevindingen omtrent logische toegangsbeveiliging
 Bevindingen omtrent het wijzigingsbeheer van updates
 Bevindingen omtrent IT Continuïteit.

Voor een nadere toelichting omtrent deze bevindingen verwijzen wij naar bijlage B van onze managementletter. 
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B. Bevindingen SiSa-bijlage

DASHBOARD JAARREKENING FINANCIËLE POSITIE BEVINDINGEN BIJLAGEN

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 2019 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.

Foutevaluatie en rapportage ingeval een GR taken uitvoert in delegatie:
de totale omvang van de fouten en onzekerheden dienen per regeling opgenomen te worden in het accountantsverslag, in een toelichting hierop kan een uitsplitsing 
naar de deelnemende gemeenten worden gemaakt zodat de accountant van de deelnemende gemeente in het jaar T+1 hierover kan rapporteren in het 
accountantsverslag ten behoeve van de gemeente.

STREKKING CONTROLEVERKLARING RECHTMATIGHEID GOEDKEUREND

Strekking controleverklaring getrouwheid Goedkeurend

NR. SPECIFIEKE UITKERING OF OVERIG FOUT OF 
ONZEKERHEID FINANCIËLE OMVANG IN € TOELICHTING FOUT/ONZEKERHEID

OCW D8 Specifieke uitkering Onderwijsachterstandenbeleid 
2019-2022

DRE2C

Fietsroute plus de Punt – Eelde
Hoofdweg Zeegse – Oudemolen
Legroweg, Eelde
Halte- en oversteekvoorziening Visio de Brink Vries
Herinrichting Hoofdweg tussen Eelde en Paterswolde

I&W E27B Toegankelijkheid 50 bushaltes

SZW G2 Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 
participatiewet gemeentedeel 2019

SZW G2A Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 
participatiewet totaal 2018

SZW G3
Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (exclusief 
levensonderhoud beginnende zelfstandigen) 
gemeente 2019

SZW G3A
Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (exclusief 
levensonderhoud beginnende zelfstandigen) totaal 
2018

VWS H4 Specifieke uitkering investering sport (SPUK Sport)
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