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Geachte Raad, 
  
Naar aanleiding van de controle van de jaarrekening 2011 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.  
 
Hierna kunt u, daar waar wij dit nodig achten, onze reactie op het verslag van bevindingen lezen. 
 
1.1 Goedkeurende controleverklaring (pagina 1) 
Bij de jaarrekening 2011 is een goedkeurende controleverklaring afgegeven met betrekking tot de 
getrouwheid en de rechtmatigheid.  
De strekking van de controleverklaring inzake de rechtmatigheid betekent dat met een redelijke mate van 
zekerheid de in de jaarrekening opgenomen baten en lasten en balansmutaties voldoen aan de eisen van 
financiële rechtmatigheid. Dit houdt in dat deze bedragen in overeenstemming zijn met de van toepassing 
zijnde wet- en regelgeving alsmede de door de raad vastgestelde regelgeving, zoals vastgelegd in 
verordeningen, met mogelijke financiële consequenties voor de gemeente. In het door de raad 
vastgestelde normenkader is de van toepassing zijnde wet- en regelgeving vastgelegd. 
Bij de rechtmatigheid gaat het om de naleving van de externe en interne wet- en regelgeving.  
De onderwerpen die kunnen leiden tot financiële consequenties zijn onderwerp van de controle. 
 
Reactie: 
In de jaarrekening 2011 zijn geen fouten en onzekerheden geconstateerd. 
 
1.2 Samenvatting bevindingen tussentijdse controle 2011 (pagina 1) 
Ernst & Young stelt vast dat de gemeente in de afgelopen jaren positieve ontwikkelingen heeft 
doorgemaakt op het gebied van ‘het financiële huis’ op orde brengen om haar doelstellingen en ambities te 
realiseren. Ook is in 2011 geïnvesteerd in het verder vormgeven, moderniseren en professionaliseren van 
de planning & controlcyclus en de daarbij behorende instrumenten.  
Waar in voorgaande jaren veel aandacht is besteed aan de inrichting van de organisatie heeft de 
gemeente in 2011 doorgepakt en onder meer de kwaliteit van de afdelingsplannen, de tussentijdse 
rapportages en de programmabegroting verbeterd.  
Hierbij is de kanttekening geplaatst dat voor een aantal processen en de uitvoering van de verbijzonderde 
interne controle nog verbeteringen mogelijk zijn. Hierbij gaat het om het subsidieproces, het proces 
rondom het opleggen en innen van haven- en kadegelden en het structureel borgen van een goede opzet 
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en rapportage omtrent de uitkomsten met betrekking tot de interne controle op processen rondom het 
verstrekken van uitkeringen van de afdeling Publiekszaken.  Hierover zijn wij reeds geïnformeerd in de 
Bestuursrapportage van 9 november 2011 naar aanleiding van de interimcontrole door de accountant.  
 
Reactie: 
We zijn verheugd met de mededeling dat de accountant ziet dat de bedrijfsvoering binnen onze organisatie 
zich positief en kwalitatief goed ontwikkelt. Dit stimuleert ons om op de ingeslagen weg verder te gaan. 
 
De in het derde kwartaal van 2011 uitgevoerde verbijzonderde interne controles en de lijncontrole op het 
proces inning haven- en kadegelden hebben uitgewezen dat de interne controles in de lijn zorgvuldig en 
systematisch worden uitgevoerd. Wij concluderen hieruit dat het proces inning haven- en kadegelden op 
orde is. 
 
De organisatie onderschrijft de constatering dat het subsidieproces verder verbeterd moet worden. Het  
subsidievolgsysteem (SVS) dient beter ingericht en gebruikt moeten worden om de benodigde 
managementinformatie naar behoren te verstrekken. 
 
De (verbijzonderde) interne controle op het uitkeringenproces is in 2012 verbeterd en is opgenomen in het 
Verbijzonderde interne controleplan 2012. 
 
2.2 Analyse weerstandsvermogen (pagina 4 e.v.) 
De accountant acht, op basis van het weerstandsvermogen van de gemeente, rekening houdend met de 
totale reservepositie, het huidige financiële beleid, de uitkomsten van de risico-inventarisatie en de hen 
beschikbare informatie, de financiële positie van de gemeente toereikend. 
 
In opzet is in 2010 een structuur neergezet om structureel toezicht op verbonden partijen mogelijk te 
maken. De accountant is van mening dat belangrijke eerste stappen ter zake zijn gezet. De verder 
inrichting van het toezicht voor wat betreft de informatievoorziening heeft in 2011 plaatsgevonden. De 
accountant stelt echter dat de gemeente nog niet volledig opvolging heeft gegeven aan hun 
aanbevelingen. Voorgaand jaar heeft Ernst & Young aanbevolen om extra informatie te verstrekken met 
betrekking tot onder meer: 

- De gang van zaken bij de verbonden partijen; 
- Het financiële resultaat van het voorgaande boekjaar en het aandeel van de gemeente daarin; 
- De toekomstverwachting, de eventuele risico’s en het nut van het voortbestaan van de verbintenis. 

 
Reactie: 
Wij menen hiermee invulling gegeven te hebben aan de motie onder nummer M 9.3 (raadsvergadering 20 
juni 2011) waarin het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen het advies van de 
auditcommissie over verbonden partijen op te volgen.  
In deze jaarrekening wordt per deelneming kort ingegaan op de financiële positie van de deelneming in 
relatie tot de risico’s voor de gemeente. Voor verdergaande informatie over deelnemingen kan worden 
verwezen naar de jaarslagen van de deelnemingen en het deelnemingenregister.  
 
4.1 Totstandkoming jaarrekening en SiSa-bijlage (pagina 9) 
Ernst & Young heeft geconstateerd dat een verbetering heeft plaatsgevonden in de totstandkoming van de 
jaarrekening en de daarop volgende accountantscontrole ten opzichte van voorgaande jaren. Wel zijn met 
name op het gebied van de onderhoudsvoorzieningen verbeteringen mogelijk. 
Ook het proces voor de aanlevering van de SiSa-regelingen is verbeterd ten opzichte van voorgaande 
jaren.  
 
Reactie: 
Wij zijn verheugd dat het verder professionaliseren van de planning & control-cyclus en de daarbij 
behorende instrumenten zichtbaar resultaten boekt. De genoemde verbeteringen op het gebied van de 
onderhoudsvoorzieningen worden door de organisatie overgenomen. 
 
4.2 Materiële vaste activa (pagina 9) 
Ernst & Young adviseert de activastaat nader te analyseren op het bestaan van de vaste activa en de 
juiste waardering (historische kostprijs verminderd met de afschrijvingen dan wel lagere marktwaarde) 
alsmede de juistheid van de resterende afschrijvingstermijnen aan de hand van de verwachte resterende 
gebruiksduur.  
 
Reactie: 
Wij nemen het door de accountant gegeven advies over. De uitwerking hiervan vindt in 2012 plaats. 
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4.4.2 In exploitatie genomen gronden, waardering grondexploitaties (pagina 12) 
De accountant constateert dat het college de waardering van de grondexploitaties op deskundige en 
zorgvuldige wijze tot stand heeft gebracht. Hierbij is een gezonde mate van voorzichtigheid betracht. De 
accountant acht de waardering zoals opgenomen in de jaarrekening dan ook adequaat.  
 
Reactie: 
Wij hebben op advies van de accountant en recente marktontwikkelingen de grondexploitaties geheel 
doorgerekend. Wij zijn positief gestemd over het feit dat wij er in geslaagd zijn een adequate waardering 
van de grondexpoitaties tot stand te kunnen brengen. 
 
4.7 Bevindingen in het kader van de rechtmatigheid (pagina 14) 
Ernst & Young is van mening dat de gemeente Den Helder voor het boekjaar 2011 een deugdelijk 
rechtmatigheidsonderzoek heeft uitgevoerd.  
De door de accountante uitgevoerde toets op het misbruik en oneigenlijk gebruik heeft niet geleid tot 
bevindingen die invloed hebben op de rechtmatigheid van baten en lasten en balansmutaties. Binnen het 
interne systeem van risico-afwegingen zijn voldoende voorwaarden geschapen om risico’s goed te kunnen 
beoordelen en in de tijd te kunnen volgen.  
 
Reactie: 
Het stemt ons tevreden dat wij er in slagen ieder jaar verder in control te komen. 
 
4.8 Bevindingen controle verantwoording in het kader van SiSa (pagina 16) 
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 
rapporteringstolerantie overschrijden.  
 
Reactie: 
Ook op het gebied van de verantwoording van de specifieke uitkeringen zijn wij verheugd dat ons ieder 
jaar op het gebied van SiSa verbeteren. 
 
 
 
Hoogachtend, 
Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 
 
 
burgemeester 
Koen Schuiling 
 

 
 
 
 

 
 
secretaris 
H. Raasing 
 

 
 
 
 

 
  


