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Advies Auditcommissie 
Datum vergadering: 31 mei 2012. 

Nummer advies: CA12.00036 

Onderwerp: Advies over het voorstel tot het vaststellen van de jaarrekening 2011 van de 
gemeente. 

In haar vergaderingen van respectievelijk 16 mei, 24 mei en 31 mei 2012 heeft de auditcommissie de 
jaarrekening 2011, 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 2011. 

De jaarrekening 2011 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 auditcommissie spreekt zijn waardering uit over de verbeterde transparantie in de programmarekening en de 
positieve ontwikkelingen ten aanzien van de daaraan ten grondslag liggende processen. 

De auditcommissie brengt de volgende onderwerpen nader onder uw aandacht. 

Follow up advies auditcommissie bij de jaarrekening 2010. 
Naar aanleiding van de jaarrekening 2010 hebben wij u geadviseerd: 
- het college 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; 

- het toezicht op de verbonden partijen in het vierde kwartaal van 2011 aan de orde te stellen in de commissie 
Bestuur en Middelen; 

en er bij het college op aan te dringen de volgende kadernota's ter behandeling aan te bieden: 
- het beheerplan openbare ruimte; 
- een beheerplan onderhoud gebouwen; 
- een kadernota subsidieverlening. 

Ten aanzien deze adviezen kan het volgende worden gemeld: 
- in de paragraaf Verbonden partijen (pagina 90 t/m 97) is per verbonden partij aangegeven wat de mogelijke 

verbonden risico's voor de gemeente zijn. De accountant heeft in zijn verslag van bevindingen {pag. 6) 
aangegeven dat de toelichting op de verbonden partijen specifieker gemaakt kunnen worden, waardoor de 
kwaliteit van de informatievoorziening zal worden verbeterd. De portefeuillehouder financiën heeft 
aangegeven dat hieraan wordt gewerkt. Wij adviseren u het college op te dragen de raad te informeren over 
de voortgang via de tussenrapportage 2012; 

- het toezicht op de verbonden partijen is niet geagendeerd voor de commissie Bestuur en Middelen. 
Wei heeft het presidium in mei 2012 besloten het college op te dragen tweemaal per jaar een rapportage 
over de exploitatie van het Stadshart ter bespreking aan uw raad aan te bieden, conform een daarvoor 
vastgestelde rapportageformat; 

- op 23 april 2012 (RB12.0101) heeft uw raad het beheerplan wegen 2013-2017 vastgesteld; 
- op 19 maart 2012 (RB12.0030) heeft uw raad het beheerplan gemeentelijke gebouwen vastgesteld; 
- de kadernota subsidieverlening is nog niet ter behandeling aangeboden. Wij adviseren u het college op te 

dragen de kadernota zo spoedig mogelijk aan uw raad ter behandeling aan te bieden. 

Advies pag. 1 van 3 



Deelnemingen in het algemeen. 
In onze vergadering is de aansturing van en toezicht op verbonden partijen aan de orde geweest. 
Wij hebben geconcludeerd dat er onduidelijkheid bestaat over de taken en bevoegdheden van de raad ten 
opzichte van de verschillende bestuurlijke organen. Wij adviseren u daarom het college op te dragen een aparte 
themabijeenkomst voor raads- en commissieleden te organiseren waarin uitleg wordt gegeven en van 
gedachten kan worden gewisseld over de rol van uw raad bij deelnemingen in relatie tot de rollen van het 
college van burgemeester en wethouders, de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA) en de Raad 
van Commissarissen (of Raad van Toezicht). 

Willemsoord BV 
In de paragraaf weerstandsvermogen {jaarrekening pag. 76) is Willemsoord opgenomen voor een bedrag van 
€ 300.000,- met een gemiddelde risicokans. In de jaarrekening van de gemeente is rekening gehouden met een 
exploitatietekort van Willemsoord in 2011 van afgerond € 700.000,-. 
De portefeuillehouder financiën heeft aangegeven dat er in de begroting van de gemeente vanaf 2012 rekening 
is gehouden met een taakstellend bedrag van € 550.000,-. De portefeuillehouder deelt voorts mede 
Willemsoord BV. beschikt over een sluitende meerjarenbegroting, rekening houdende met deze gemeentelijke 
bijdrage. In deze meerjarenbegroting is ook rekening gehouden met een component groot onderhoud. 
Wij adviseren u het college op te dragen de meerjarenbegroting van Willemsoord BV, met aandacht daarbij voor 
het groot onderhoud, in het derde kwartaal van 2012 ter bespreking te agenderen voorde commissie Bestuur 
en Middelen. 

Zeestad CV/BV 
De jaarrekening 2011 van Zeestad CV/BV is nog niet beschikbaar. 
Uw raad heeft op 7 juli 2010 een motie aangenomen, waarin is opgenomen dat verbonden partijen waarin de 
gemeente voor 49% of meer deelneemt, uiterlijk 15 maart hun jaarstukken aan de raad dienen aan te bieden. 
Zeestad heeft eerder aangegeven hieraan niet te kunnen voldoen. Wij adviseren u met het college nadere 
afspraken te maken over het tijdstip van aanbieden van de jaarstukken van Zeestad; 

Egalisatievoorziening onderhoud gebouwen 
In het verslag van bevindingen van de accountant {pag. 13) is opgenomen dat vanuit deze voorziening 
€ 250.000,- wordt bestemd voor de parkeergarage Koningstraat en € 500.000,- wordt bestemd voor risico's 
omtrent de watertoren. De portefeuillehouder financiën heeft aangegeven dat de raad hierover in een later 
stadium nader wordt geïnformeerd. Wij zijn van mening dat een gewijzigde bestemming van gereserveerde 
gelden een raadsbevoegdheid betreft. Voorstellen hiertoe dienen te zijner tijd aan uw raad ter besluitvorming te 
worden voorgelegd. 

Onderhoudsvoorziening haven 
De accountant heeft geconstateerd (pag. 13) dat de onderhoudsvoorziening ontoereikend is voor het onderhoud 
in de komende 30 jaar en adviseert het havenbeheersplan te vernieuwen. De portefeuillehouder financiën heeft 
aangegeven dat het havenbeheersplan in 2012 wordt geactualiseerd. 

Grondexploitatie Julianadorp-Oost 
Aan de hand van de geactualiseerde grondexploitatie is een voorziening getroffen vooreen bedrag van € 2 min. 
Als de grondexploitatie verder vertraagt, levert dit aanzienlijke renteverliezen op, gelet op de boekwaarde van 
€16 min. 

Garantieportefeuille 
De accountant spreekt zijn zorg uit over de omvang van de garantie portefeuille van gemeenten in het algemeen 
en ook die van de gemeente Den Helder, met name op het gebied van de woningbouw (garanties + leningen). 
Wij adviseren u in het vervolg terughoudend om te gaan met het verstrekken van garanties. 

IT-ontwikkelingen en fïscaliteiten 
De accountant heeft inzake de IT-ontwikkelingen en fïscaliteiten {pag. 32 t/rn 35) elf adviezen en aanbevelingen 
opgenomen. Het college heeft hieraan in zijn reactie op het verslag van bevindingen geen aandacht besteed. 
Wij adviseren u deze adviezen en aanbevelingen nogmaals expliciet onder de aandacht te brengen bij het 
college en op te dragen uw raad, via de tussenrapportage, te informeren over de voortgang van de uitvoering. 



Workshops 
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. In overleg met de accountant is 
afgesproken dat de workshop, die in september of oktober van dit jaar wordt gehouden, zal gaan over de Wet 
Werken naar Vermogen. In deze workshop wordt ook aandacht besteed aan de regionalisatie en bestuurlijke 
aansturing. 

Resumerend. 
Wij adviseren u de jaarrekening 2011 vast te stellen conform het voorstel van het college van burgemeester en 
wethouders. 

Verder adviseren wij u het college op te dragen: 
* uw raad via de tussenrapportage te informeren over de verdere verbetering van de toelichting op 

verbonden partijen in de jaarrekening; 
* de kadernota subsidieverlening zo spoedig mogelijk aan uw raad ter behandeling aan te bieden; 
* een aparte themabijeenkomst te organiseren voor raads- en commissieleden waarin uitleg wordt gegeven en 

van gedachten kan worden gewisseld over de rol van de raad bij deelnemingen in relatie tot de rollen van 
het college van burgemeester en wethouders, de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA) en de 
Raad van Commissarissen (of Raad van Toezicht); 

* de meerjarenbegroting van Willemsoord BV, met aandacht daarbij voor het groot onderhoud, in het derde 
kwartaal van 2012 ter bespreking te agenderen voor de commissie Bestuur en Middelen. 

* uw raad via de tussenrapportage te informeren over de uitvoering van de adviezen en aanbevelingen van de 
accountant ten aanzien van de IT-ontwikkelingen en fïscaiiteiten. 

Voorts adviseren wij u 
* met het college nadere afspraken te maken over het tijdstip van aanbieden van de jaarstukken van 

Zeestad; 
* in het vervolg terughoudend om te gaan met het verstrekken van garanties. 

Den Helder, 31 mei 2012. 

De auditcommissie, 

, voorzitter 

reom missiegriffier 


