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Betreft : Aanbieding controleverklaring 2012 bij jaarrekening Milieudienst Kop van Noord-Holland 

Geacht bestuur, 

Ingevolge de aan ons verstrekte opdracht hebben wij de jaarstukken 2012 van de Milieudienst Kop 
van Noord-Holland gecontroleerd. De balans per 31 december 2012 sluit met een totaal van afgerond 
€ 1.774.627,-. Het resultaat voorbestemming bedraagt € 185.882,- (positief). 

U treft als bijlage bij deze brief de originele controleverklaring aan. De 'was getekend' controlever
klaring kan worden gebruikt voor de openbaarmaking. De getekende controleverklaring is bestemd 
voor het archief. Wij gaan er mee akkoord dat het afschrift van onze controleverklaring zonder per
soonlijke handtekening wordt openbaar gemaakt, voor zover de opgemaakte jaarrekening ongewij
zigd door uw bestuur wordt vastgesteld. Openbaarmaking is alleen toegestaan tezamen met de 
jaarrekening. 

Overigens merken wij hierbij nog op dat indien tot de vergadering van het Algemeen bestuur om
standigheden blijken die aanpassing van de jaarrekening noodzakelijk maakt, een dergelijke aan
passing nog voor de vergadering van het Algemeen bestuur moet worden gemaakt. In die situatie 
vervalt onze toestemming tot openbaarmaking. 

Alvorens tot verspreiding van de jaarstukken wordt overgegaan, ontvangen wij graag twee defini
tieve exemplaren van de jaarrekening 2012 ter finale beoordeling. 

Wij vertrouwen erop u hiermede van dienst te zijn geweest, 

Hoogachtend, 
Ipa-Aco/i Assurance B.V. 
Hoogac 

J.C. Olij RA 

Bijlage: getekende en 'was getekende' controleverklaring 2012 
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

Aan: het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Milieu en Afval Kop van Noord-Holland 

Verklaring betreffende de jaarrekening 
Wij hebben de jaarrekening 2012 van de gemeenschappelijke regeling Milieu en Afval Kop van 
Noord-Holland gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2012 en 
de programmarekening over 2012 met de toelichtingen, waarin zijn opgenomen een overzicht van 
de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. 

Verantwoordelijkheid van het dagelijkse bestuur 
Het dagelijks bestuur van Milieudienst is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening, 
alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met het in Nederland 
geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Deze verantwoor
delijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de activa en passi
va getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en ba
lansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeen
stemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving waaronder de verordeningen. 
Het dagelijks bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het 
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van ba
ten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als ge
volg van fraude of fouten. 

Verantwoordelijkheid van de accountant 
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze 
controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder 
de Nederlandse controlestandaarden en het Besluit accountantscontrole decentrale overheden 
(BADO) en met inachtneming van het controleprotocol 2011 d.d. 7 december 2011. Dit vereist dat 
wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zondanig 
plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening 
geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamhe
den ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. 
De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oor
deelsvorming, met inbegrip van het inschatten van risico's dat de jaarrekening een afwijking van 
materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. 
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Bij het maken van deze risico-inschatting neemt de accountant de interne beheersing in aanmer
king die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, 
alsmede voor de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties gericht op het 
opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico
inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit 
van de interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling. Een controle omvat tevens het 
evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de 
gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het dagelijks be
stuur van de Milieudienst gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algemene beeld 
van de jaarrekening. 

De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzeker
heden 3% van de totale lasten en toevoegingen aan reserves. Op basis van artikel 2, lid 7 BADO is 
deze goedkeuringstolerantie door het algemeen bestuur van de Milieudienst bij besluit van 7 de
cember 2012 vastgesteld. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie vol
doende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. 

Oordeel betreffende de jaarrekening 
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van de Milieudienst een getrouw beeld van de grootte en 
de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2012 als van de activa en passiva per 31 
december 2012 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en 
gemeenten. 

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de 
balansmutaties in alle van materieel zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeen
stemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, waaronder de verordeningen 
van de gemeenschappelijke regeling. 

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen 
Ingevolge artikel 213 lid 3 onder d Gemeentewet1 vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij 
dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening. 

Haarlem, 29 maart 2013 
Reg.nr.: 1003473/215/336/832 
Ipa-Acon Assurance B.V. 

1 Zie artikel 57 van de Wet gemeenschappelijke regelingen. 
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Verklaring betreffende de jaarrekening 
Wij hebben de jaarrekening 2012 van de gemeenschappelijke regeling Milieu en Afval Kop van 
Noord-Holland gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2012 en 
de programmarekening over 2012 met de toelichtingen, waarin zijn opgenomen een overzicht van 
de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. 

Verantwoordelijkheid van het dagelijkse bestuur 
Het dagelijks bestuur van Milieudienst is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening, 
alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met het in Nederland 
geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Deze verantwoor
delijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de activa en passi
va getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en ba
lansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeen
stemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving waaronder de verordeningen. 
Het dagelijks bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het 
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van ba
ten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als ge
volg van fraude of fouten. 

Verantwoordelijkheid van de accountant 
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze 
controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder 
de Nederlandse controlestandaarden en het Besluit accountantscontrole decentrale overheden 
(BADO) en met inachtneming van het controleprotocol 2011 d.d. 7 december 2011. Dit vereist dat 
wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zondanig 
plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening 
geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamhe
den ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. 
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Bij het maken van deze risico-inschatting neemt de accountant de interne beheersing in aanmer
king die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, 
alsmede voor de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties gericht op het 
opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico
inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit 
van de interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling. Een controle omvat tevens het 
evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de 
gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het dagelijks be
stuur van de Milieudienst gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algemene beeld 
van de jaarrekening. 

De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzeker
heden 3% van de totale lasten en toevoegingen aan reserves. Op basis van artikel 2, lid 7 BADO is 
deze goedkeuringstolerantie door het algemeen bestuur van de Milieudienst bij besluit van 7 de
cember 2012 vastgesteld. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie vol
doende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. 

Oordeel betreffende de jaarrekening 
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van de Milieudienst een getrouw beeld van de grootte en 
de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2012 als van de activa en passiva per 31 
december 2012 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en 
gemeenten. 

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de 
balansmutaties in alle van materieel zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeen
stemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, waaronder de verordeningen 
van de gemeenschappelijke regeling. 

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen 
Ingevolge artikel 213 lid 3 onder d Gemeentewet2 vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij 
dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening. 

Haarlem, 29 maart 2013 
Reg.nr.: 1003473/215/336/832 
Ipa-Acon Assurance B.V. 

Was getekend: mr.drs. J.C. Olij RA 

2 Zie artikel 57 van de Wet gemeenschappelijke regelingen. 
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