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Nummer advies: CA11.00051 

Onderwerp: Advies over het voorstel tot het vaststellen van de jaarrekening 2010 van de gemeente 
Den Helder. 

In haar vergaderingen van respectievelijk 19 mei, 26 mei en 1 juni 2011 heeft de auditcommissie de 
jaarrekening 2010, het verslag van bevindingen van de accountant, de reactie van het college van 
burgemeester en wethouders op het verslag alsmede het raadsvoorstel besproken met de portefeuillehouder 
financiën en de accountant. Naar aanleiding hiervan adviseert de auditcommissie positief over de vaststelling 
van de jaarrekening 2010. 

De jaarrekening 2010 is conform planning aangeboden, er is een goedkeurende controleverklaring, de 
accountant heeft een overwegend positief verslag van bevindingen uitgebracht en de financiële positie van de 
gemeente wordt door het college en de accountant als toereikend aangemerkt. 
De overleggen met de portefeuillehouder financiën, de accountant en ambtelijke adviseurs hebben voorts op 
een plezierige en open wijze hebben plaatsgevonden. 

De auditcommissie brengt de volgende onderwerpen nader onder uw aandacht. 

Algemene reserve / Weerstandsvermogen. 
Het college van b&w stelt voor het rekeningresultaat na bestemming, ad. € 4,0 min., te onttrekken aan de 
algemene reserve van de gemeente. Als uw raad instemt met de voorstellen resultaatbestemming, bedraagt de 
algemene reserve € 20,4 min. In de paragraaf Weerstandsvermogen is het gemeentelijk risico gekwantificeerd 
op een totaal bedrag van € 16,9 min. De verhouding algemene reserve : gekwantificeerd risico komt hiermee op 
1,21. De raad heefteerder uitgesproken een verhouding van 1,25 als minimum te hanteren. 

Stille reserves. 
De accountant wijst op het belang van een goed intern inzicht in de eventuele aanwezigheid van stille reserves 
bij de beoordeling van het weerstandsvermogen van de gemeente. Het college heeft in haar reactie op het 
rapport van de accountant aangegeven dat er bezwaren kleven aan het in beeld brengen van de stille reserves. 
De portefeuillehouder financiën heeft in de auditcommissie aangegeven dat waardering van vastgoed 
plaatsvindt op het moment dat de gemeente er plannen mee heeft Voorbeeld hiervan is de nota 'Afstoten 
gemeentelijk vastgoed 2011-2014' die onlangs in de raad is vastgesteld. 

Willemsoord BV. 

Ten aanzien van Willemsoord willen wij uw aandacht vestigen op de volgende aspecten: 

1. Aqiostorting € 6.1 min. 
De accountant heeft bij de jaarrekening 2009 van de gemeente uw aandacht gevestigd op de balanswaardering 
van de deelneming in Willemsoord B.V. In de toelichting op de balans 2009 was namelijk aangegeven dat 
Willemsoord is opgenomen voor een bedrag van € 6,1 min. en dat de jaarrekening 2008 van Willemsoord BV 
daarentegen sluit met een eigen vermogen van € 1,0 min. De accountant zag toen nog geen redenen de 
waardering neerwaarts bij te stellen, omdat de waarde van de deelneming in de toekomst zou kunnen 
verbeteren onder verwijzing naar toen nog in voorbereiding zijnde visiedocument Willemsoord en het 
bestemmingsplan Willemsoord. 
Op de balans van de gemeente per 31 december 2010 staat de waardering (afkoopsom) van Willemsoord nog 
ongewijzigd op € 6,1 min. Afwaardering wordt door het college niet opportuun geacht gelet op de 
ontwikkelingspotenties van Willemsoord en de stand van het 'Eigen vermogen' van de besloten vennootschap. 
Door een herwaardering van de activa van Willemsoord is het 'eigen vermogen' van de BV per 1 januari 2010 
afgerond € 13,1 min. 
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2. Exploitatieverliezen voorgaande jaren .€ 5,6 min. 
Het college van b&w stelt voor ten behoeve van het afdekken van de verliezen uit voorgaande jaren een 
voorziening te treffen tot een bedrag van € 5, 6 min. omdat het reëel is te veronderstellen dat deze bedragen 
niet (meer) kunnen worden opgevangen binnen de exploitatie van Willemsoord BV en dus voor rekening van de 
aandeelhouder komen. Nu dit als zodanig is onderkend, schrijft het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) 
voor dat de gemeente gehouden is een voorziening te treffen. De raad heeft hierin dus geen vrije keus. 

Het college van b&w heeft u op 7 april 2011 geïnformeerd (RI11.0008) over de noodzaak tot het instellen van 
een voorziening tot een bedrag van € 5,6 min. De raadsinformatiebrief (RI11.0008) is vervolgens besproken in 
de commissie Bestuur en Middelen. De portefeuillehouder heeft daarbij aangegeven een overzicht te 
verstrekken verstrekt over het verloop van omzet, kosten en resultaat in de jaren 2003 tot en met 2010. Dit 
overzicht is tot op heden nog niet ter beschikking van de raad gesteld. 

3. Bodemsanering €2.8 min. 
Het college van b&w stelt voor ten behoeve van het afdekken van de kosten van bodemsanering een 
voorziening te treffen tot een bedrag van € 2,8 min. omdat 
1. het reëel is te veronderstellen dat deze bedragen niet kunnen worden opgevangen binnen de exploitatie van 
Willemsoord BV en dus voor rekening van de aandeelhouder 
2. het risico kwantificeerbaar is; 
3. duidelijk is geworden dat de kosten van bodemsanering niet kunnen worden verhaald. 
Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft voor dat de gemeente in dergelijke situaties gehouden is 
een voorziening te treffen. De raad heeft ook hierin dus geen vrije keus. 

4. Exploitatie structureel 
De auditcommissie maakt zich zorgen over de structurele exploitatie van Willemsoord BV. Dit aspect komt 
volgens het college van b&w terug bij de Kadernota 2012-2016. De exploitatie van Willemsoord BV is voor een 
bedrag van € 600.000,- opgenomen in de risicoparagraaf. 

5. Onderhoud gebouen 
In de exploitatie van Willemsoord BV is nog onvoldoende rekening gehouden met de onderhoudsverplichtingen. 
Dit aspect dient te worden betrokken bij de structurele financiering van Willemsoord BV. 

6. Informatievoorziening 
De auditcommissie heeft bij de jaarrekening 2009 aangegeven van mening dat onvoldoende inhoud is gegeven 
aan de actieve informatieplicht over de financiële positie van Willemsoord en de financiële risico's voor de 
gemeente Den Helder. Wij hebben uw raad geadviseerd te bediscussiëren op welke wijze u geïnformeerd 
wenst te worden over de financiële ontwikkelingen en risico's van Willemsoord BV. Op 6 december 2010 heeft 
de commissie Bestuur en Middelen gesproken over de jaarrekening 2009, de financiële rapportage over het 
eerste halfjaar 2010 en de risico-inventarisatie. De jaarrekening 2010 van Willemsoord BV is tot op heden nog 
niet aangeboden. 

Verbonden partijen algemeen 
In de paragraaf Verbonden partijen van de jaarrekening 2009 is per deelneming verwezen naar het door de BV, 
CV of NV uit te brengen jaarverslag. De auditcommissie heeft toen aangegeven van mening te zijn dat uw raad 
onvoldoende inzicht heeft in de financiële positie en risico's met betrekking tot deelnemingen. 
De auditcommissie heeft uw raad geadviseerd de nota Deelnemingen in relatie tot de informatieplicht nader te 
bespreken in de commissie Bestuur en Middelen. Hieraan is geen gevolg gegeven. 

In de paragraaf Verbonden partijen (blz. 83. e.v.) van de jaarrekening 2010 wordt wederom verwezen naar uit te 
brengen jaarverslagen. De auditcommissie is van mening dat in de jaarrekening van de gemeente per 
deelneming in het kort dient te worden ingegaan op de financiële positie van de deelneming in relatie tot de 
risico's voor de gemeente. Voor verdergaande informatie over de deelnemingen kan dan worden verwezen naar 
de jaarverslagen van de deelnemingen én het deelnemingenregister. 

Wij adviseren u het college van b&w op te dragen met ingang van de jaarrekening 2011 in de paragraaf 
Verbonden partijen per deelneming in te gaan op de financiële positie in relatie tot de risico's voor de gemeente 
en de beleidsdoelstellingen. 

De accountant merkt op dat de informatie van de verbonden partijen bij de gemeente niet wordt beoordeeld. In 
reactie hierop meldt het college van b&w dat het toezicht in 2011 verder vormgegeven zal worden 
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Wij adviseren u het toezicht op de verbonden partijen in het vierde kwartaal van 2011 aan de orde te stellen in 
de commissie Bestuur en Middelen. 

Tussenrapportages 
De auditcommissie heeft uw raad bij de jaarrekening 2009 geadviseerd te kiezen voor één kwalitatief goede 
rapportage per jaar, gebaseerd op een tussentijdse afsluiting van de financiële administratie, en opdracht te 
verstrekken tot het aanpassen van de financiële verordening ex artikel 212 van de gemeentewet. 
De raad heeft dit advies met ingang van het kalenderjaar 2011 overgenomen; de financiële verordening is 
aangepast. 

Prestatie-indicatoren 
Net als bij de jaarrekening 2009 is ook bij de jaarrekening 2010 aangegeven dat het omschrijven van beoogd 
maatschappelijke ontwikkelingen en de doorontwikkeling van prestatie-indicatoren een aandachtspunt is voor 
de komende periode. Vanuit de ambtelijke organisatie is aangegeven dat de eerste resultaten van de beoogde 
verbeterslag zichtbaar worden in de programmabegroting 2012. De auditcommissie volgt de ontwikkelingen. 

Nieuwbouw stadhuis 
In het overzicht van projecten staat bij het project Nieuwbouw stadhuis een bedrag van € 41,5 min. opgenomen 
als budget. De portefeuillehouder financiën heeft in de commissie aangegeven dat hier sprake is van een 
onjuist bedrag en dat dit met een 'erratum' wordt rechtgezet. 

Financiële verordening 
Voorts merken wij nog op dat In de Financiële verordening is opgenomen dat het college in 2010 een 
beheerplan openbare ruimte, een beheerplan onderhoud gebouwen en een kadernota subsidieverlening ter 
vaststelling aan de raad aanbiedt. Deze nota's zijn nog niet aangeboden. 

Mede gelet op de bedragen die in deze sectoren omgaan en de risico's die de gemeente hiermee loopt, 
adviseren wij u er bij het college van b&w op aan te dringen deze nota's spoedig aan de raad ter behandeling 
aan te bieden. 

Besparing 1,6 miljoen onderwijsgebouwen 
Het is de auditcommissie gebleken dat in de onderhoudsvoorziening gymolkalen de kosten van de eerste 
inrichting van acht gymzalen in totaal € 610.000,- waren. Volgens de huidige regelgeving horen deze kosten 
niet thuis in een voorziening, maar in ee reserve. De toevoeging in de voorziening heeft de afgelopen jaren via 
de exploitatie plaatsgevonden en omdie reden is de vrijval in 2010 ten gunste van de exploitatie geboekt. 

De auditcommissie adviseert u alsnog voor de onderhoudsvoorziening gymzalen een bestemmingsreserve in te 
stellen en de € 610.000,- daarin te storten. 

Den Helder, 1 juni 2011. 

De auditcommissie, 

T. Rijn voorzitter 

commissiegriffier 
-• 
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