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Onderwerp: Advies over het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening 2014 

In haar vergaderingen van respectievelijk 13 mei, 21 mei en 28 mei 2015 heeft de auditcommissie de 
jaarrekening 2014 van de gemeente, het verslag van bevindingen van de accountant, de reactie van het college 
van burgemeester en wethouders op het verslag besproken met de portefeuillehouder financiën en de 
accountant. Naar aanleiding hiervan adviseert de auditcommissie positief over de vaststelling van de 
jaarrekening 2014. 

De auditcommissie brengt de volgende onderwerpen in het bijzonder onder uw aandacht. 

Verbetering begrotingsproces en tussentijdse analyses 
Bij de jaarrekening 2013 heeft de auditcommissie aangegeven dat er sprake is van een aanzienlijk aantal grote 
(financiële) afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde begroting (na wijzigingen). Ernst & Young Accountants 
heeft daarbij opgemerkt dat een groot aantal verschillen reeds eerder had kunnen worden voorzien en heeft 
geadviseerd de tussentijdse afsluitprocedures verder te verbeteren teneinde dit soort verschillen in de 
jaarrekening te voorkomen en de kwaliteit van de tussentijdse informatievoorziening te verbeteren. 
Wij hebben u geadviseerd het college van burgemeester en wethouders op te dragen hiertoe de nodige 
maatregelen te treffen. 
Bij de jaarrekening 2014 hebben we opnieuw moeten vaststellen dat het vorenstaande nog steeds van 
toepassing is. Ernst & Young concludeert in haar verslag van bevindingen dat er ruimte is voor verbetering in 
het begrotingsproces en de analyses die tussentijds {in het kader van begrotingswijzigingen) gemaakt worden. 
Het college van burgemeester en wethouders is hierop niet ingegaan in haar reactie op het verslag van 
bevindingen. 
Wij adviseren u het college op te dragen uw raad vóór de begroting 2016 nader te informeren over de 
maatregelen die worden getroffen om de kwaliteit van het begrotingsproces te vergroten en meer 'in control" te 
geraken. Wij raden aan de positionering van de concerncontroller ten opzichte van de gemeentelijke organisatie 
hierbij te betrekken. 

Verbijzonderde interne controle 
De accountant mag gebruik blijven maken van de verbijzonderde interne controles die de gemeente zelf uitvoert 
indien deze voldoen aan de aangescherpte voorwaarden met betrekking tot objectiviteit, deskundigheid en 
kwaliteit. Binnenkort wordt er een brochure van de VNG en de Nederlandse Beroepsorganisatie voor 
Accountants (NBA) verwacht over de afstemming van werkzaamheden tussen de gemeenten en de 
accountants op dit onderdeel. Naar aanleiding hiervan volgt overleg tussen de gemeente en Ernst & Young. 
Wij hechten sterke waarde aan het zelfcontrolerend vermogen van de organisatie. Een kwalitatieve 
verbijzonderde interne controle en een goede afstemming van de werkzaamheden met de accountant is daarbij 
van groot belang. De aanscherping van de voorwaarden kan ook leiden tot extra werkzaamheden van de 
accountant en dientengevolge tot een verhoging van het benodigde honorarium. Wij adviseren u het college op 
te dragen de raad nader te informeren over de consequenties van de aangescherpte voorwaarden voor de 
verbijzonderde interne controles nadat het overleg met de accountant op dit onderdeel is afgerond. 
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Voorziening grondexploitatie Willem-Alexander hof 
Wij hebben geconstateerd dat er in de jaarrekening 2014 een storting van € 8,7 min. in de voorziening 
grondexploitatie Willem-Alexanderhof noodzakelijk is geworden zonder dat uw raad in een eerder stadium is 
geïnformeerd over een financiële tegenvaller van deze omvang. De portefeuillehouder financiën heeft 
aangegeven dat een rapport van adviesbureau Companen van 16 maart 2015 heeft geleid tot nieuwe inzichten 
voor wat betreft de ontwikkeling van de woningmarkt en dan specifiek in relatie tot de onderhavige 
grondexploitatie. Waar de grondexploitatie van WA-hof eerder uitging van 600 woningen, is er in de herziene 
grondexploitatie gerekend met 300 woningen. Daarnaast heeft de onzekerheid ten aanzien van de uitvoering 
van de fasen 3,4 en 5 geleid tot een sterke afwaardering van de grondwaarde (uit een oogpunt van 
voorzichtigheid). Rekening houdend met de getroffen voorziening bedraagt de boekwaarde van het Willem 
Alexanderhof nog € 16,2 min. In de risicoparagraaf is een ontwikkel risico van € 1,4 min. opgenomen. 
Ernst & Young Accountants heeft daarbij aangegeven dat de gemeente, gelet op de herziene grondexploitatie 
en de verslagleggingsregels, verplicht is het thans gecalculeerde verlies ten laste van de exploitatie te brengen 
door middel van een storting van € 8,7 min. in de voorziening. 
Wij adviseren u het college op te dragen de grondexploitatie WA-hof door te spreken met de commissie Bestuur 
en Middelen en uw raad periodiek te informeren over de voortgang van deze grondexploitatie. De resultaten van 
het onderzoek naar de eventuele alternatieven voor de ontwikkeling van het gebied dient hierbij te worden 
betrokken. Een en ander dient in de bestuurlijke termijnkalender te worden verankerd. 

Weerstandsvermogen. 
Als uw raad instemt met de door het college voorgestelde mutaties, is de weerstandsratio 1,19 
(zie pag. 102 van de jaarrekening 2014). 
Om weer op een weersta ndsratio van 1,25 te komen is, uitgaande van de risicoparagraaf in de jaarrekening, 
een storting in de algemene reserve nodig van afgerond € 1,2 min. Het college van burgemeester en 
wethouders heeft uw raad bij de kadernota 2016-2019 in overweging gegeven een aantal bestemmingsreserves 
op te heffen ten gunste van de algemene reserve. 

Onderhoud kapitaalgoederen. 
Het college heeft aangegeven dat de huidige budgetten voor wegen, openbare verlichting, stedelijk groen, 
spelen en watergangen niet voldoende zijn om het benodigde onderhoud te kunnen uitvoeren. Op sommige 
onderdelen is ook sprake van achterstallig onderhoud (in het verleden is hier door het provinciebestuur ook 
reeds aandacht voor gevraagd). 
Uw raad heeft besloten voor 2016 de 'nullijn' te hanteren ten aanzien van de inkoop. Daarenboven stelt het 
college in de kadernota 2016-2019 voor de budgetten voor beheer van de openbare ruimte te verlagen met 4% 
tot 7% (beslispunt 14, variant 1,2 of 3) om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting. 
Als uw raad instemt met het voorstel van het college, adviseren wij u het college op te dragen de consequenties 
voor het beheer van de openbare ruimte bij de aanbieding van de programmabegroting 2016 inzichtelijk te 
maken en waar nodig nieuwe beheerplannen aan de raad ter vaststelling voor te leggen. In dit kader verwijzen 
wij u ook naar de Kaderbrief Financieel Toezicht 2016 van de Provincie Noord-Holland, gedateerd 23 april 
2015. 

Exploitatie Willemsoord. 
In de jaarrekening 2014 is een voorziening opgenomen voor het opvangen van de exploitatietekorten van 
Willemsoord over de jaren 2013 en 2014 tot € 875.000,-. Het verwachte tekort over het jaar 2015, ad. 
€ 356.000,-, is opgenomen in de risicoparagraaf (pag. 103 en 104). Het college verwacht dat Willemsoord BV 
vanaf 2016 een kostendekkende exploitatie heeft, mede als gevolg van de verhuizing van de schouwburg. 
We hebben geconstateerd dat de opvolging van het rapport van de onderzoekscommissie Willemsoord - in 
tegenstelling tot de opvolging van de rapporten van de Rekenkamercommissie - niet is meegenomen In 
paragraaf 3.4 Bedrijfsvoering. Wel heeft uw raad op 17 maart 2015 van het college van burgemeester en 
wethouders een raadsinformatiebrief (RI15.0026) ontvangen over de door u in dit kader verstrekte opdrachten. 
Wij adviseren u de actiepunten van het college op te nemen in de bestuurlijke termijnkalender. 

Bestemming verzekeringsgelden casino Huisduinen 
Het college van burgemeester en wethouders stelt voor de in 2014 verantwoorde verzekeringsgelden, 
ad € 542.000,-, te bestemmen voor de realisatie van een bezoekerscentrum Atlantikwall. Aangezien de 
gemeente geen herbouwplicht heeft, er geen geldelijke verplichtingen naar derden zijn aangegaan en de raad 
nimmer een besluit heeft genomen over een dergelijk bezoekerscentrum, vinden wij dit voorstel niet passend bij 
de voorstellen resultaatbestemmingen. Het ligt meer voor de hand om de bestemming van deze middelen te 
betrekken bij de behandeling van de kadernota omdat daarbij een integrale afweging wordt gemaakt tussen de 
wensen en de financiële mogelijkheden. 
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Workshop accountant. 
Met Ernst & Young Accountants is overeen gekomen dat zij jaarlijks een workshop organiseren voor raads- en 
commissieleden over een in onderling overleg te bepalen onderwerp. Voor de workshop in 2015 is nog geen 
onderwerp afgesproken. Zodra het onderwerp en de datum bekend is, informeren wij u nader. 

Den Helder, 28 mei 2015 

auditcommissie^ _____—» 

Voorzittéjfy^ 
M.C. Wouters 

Pk 7 

1 

Commissiegriffier. 
R. de Jonge 
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