
gemeente 

Den Helder 

Gemeenteraad Den Helder 
Postbus 36 
1780 AA DEN HELDER 

verzen dgegevens behandeld door uw gegevens 
datum : 20-05-2014 Concernslaf brief van : 
kenmerk : AU14.05723 mw. P.C. van Leerdam kenmerk: 
bijlagen : telefoon (0223)67 6162 
onderwerp 
Reactie op het verslag van bevindingen van de accountant bij de Programmarekening 
2013 

Geachte raad, 

Naar aanleiding van de controle van de programmarekening 2013 hebben Ernst & Young accountants hun 
verslag van bevindingen uitgebracht. Ten behoeve van de voorbereiding van de besluitvorming in de 
gemeenteraad zal de auditcommissie advies aan uw raad uitbrengen. Het college van burgemeester en 
wethouders geeft in deze brief een reactie op het verslag van bevindingen. 

Het college Is verheugd dat dit jaar opnieuw een goedkeurende controleverklaring is verkregen voor zowel 
de getrouwheid als de rechtmatigheid. 
De jaarrekeningcontrole heeft geen fouten en onzekerheden opgeleverd. 

Ernst & Young staat In de Bestuursrapportage 2013 (naar aanleiding van de uitgevoerde inlerimcontrole in 
september 2013) stil bij een aantal punten die de bijzonder aandacht dient te hebben bij het opmaken van 
de jaarrekening 2013, Dit betreft de verbonden partijen (Willemsoord, NV Port of Den Helder en Zeestad), 
grondexploitatie, de waardering van de niet in exploitatie genomen gronden en de egalisatievoorzieningen. 
De aanbevelingen die Ernst & Young op deze vier aandachtsgebieden heeft gegeven zijn opgevolgd bij de 
samenstelling van de programmarekening. 

Daarnaast onderkennen wij het belang van een goede beheersorganisatie en heeft de goede basis die het 
afgelopen jaar is gelegd voortgezet en zich verder ontwikkeld in 2013. 

De financiële positie van de gemeente Is toereikend. Dit is gebaseerd op het weerstandsvermogen waarbij 
rekening is gehouden met de totale reservepositie, het financiële beleid en de risico-inventarisatie. Omdat 
de mate van risico een momentopname betreft blijven wij meerdere keren per jaar een risicoanalyses 
uitvoeren. Wegens economische omstandigheden en beleid van de overheid zullen naar verwachting de 
risico's in bepaalde sectoren toenemen. 

De accountant constateert dat het college de waardering van de grondexploitaties op deskundige en 
zorgvuldige wijze tot stand heeft gebracht. Hierbij wordt een gezonde mate van voorzichtigheid betracht. 
De accountant acht de waardering zoals opgenomen in de jaarrekening dan ook adequaat. 

In 2012 heeft een actualisatie van het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) plaatsgevonden voor de periode 
2013-2017. Het geactualiseerde GRP sluit aan op de stand van de voorziening ultimo 2012. In 2013 
hebben afwijkingen te opzichte van het plan plaatsgevonden en blijken deels het gevolg van het uilstellen 
van werkzaamheden. Daarnaast zullen aanpassingen aan een rioolgemaal niet worden uitgevoerd, dan 
wel zullen alternatieve werkzaamheden tegen lagere kosten worden uitgevoerd. 
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Wij delen de mening van Ernst & Young dat de GRP in 2014 bijgesteld moet worden en voorstellen in deze 
richting waren in 2013 al in voorbereiding. 

Ernst & Young is van mening dat de gemeente Den Helder voor het boekjaar 2013 een deugdelijk 
rechtmatigheidsonderzoek heeft uitgevoerd. De werking van de beheersmaatregelen is met voldoende 
diepgang getoetst en de uitkomsten zijn voor de meeste processen met een duidelijke audit trail 
vastgelegd. 

Tijdens de accountantscontrole is geconstateerd dat het proces totstandkoming van de jaarrekening beter 
is verlopen dan vorig jaar. De kwaliteit van het opleverdossier was over het algemeen van goede kwaliteit. 

Op het gebied van de verantwoording van de specifieke uitkeringen zijn wij trots op het feit dat dit jaar, 
evenals voorgaande jaren, geen bevindingen op het gebied van SiSa zijn geconstateerd. 
Op grond van de controle op in de SiSa-bijlage van de jaarrekening genoemde specifieke uitkeringen heeft 
de accountant geen fouten en/of onzekerheden geconstateerd die de voor de SiSa geldende 
rapporteringstolerantle overschrijden. 

Hoogachtend, 
Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

burgemeester 
Koen Schuilin 

secretaris 
ir Ph. Salm 


