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Geachte leden van de gemeenteraad 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders biedt hierbij de programmarekening 2010 aan.  
De jaarrekening sloot met een positief saldo van € 5,2 miljoen. Na de balansdatum van 31-12-2010 
is een drietal mutaties verwerkt van in totaal € 9,2 miljoen (het treffen van voorzieningen voor 
Willemsoord € 5,6 miljoen, Bodemsanering € 2,8 miljoen en de grondexploitatie van € 0,8 miljoen) 
waardoor de jaarrekening nu sluit met een nadelig saldo van € 4,0 miljoen.  
 
Ernst & Young heeft naar aanleiding van de controle van de jaarrekening 2010 zijn 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 B&W geeft 
in deze brief een reactie op het verslag van bevindingen. 
 
Hierna kunt u daar waar wij dit nodig achten, artikelsgewijs onze reactie op het verslag van 
bevindingen lezen. 
 
1.3 Oordeel accountant (pagina 2) 
Ten behoeve van de jaarrekening 2010 is een controleverklaring afgegeven met daarin een 
goedkeurend oordeel voor zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid.  
De goedkeurende strekking van de controleverklaring over de getrouwheid betekent dat de 
jaarrekening met redelijke mate van zekerheid geen fouten of onzekerheden bevat die in totaliteit 
de gehanteerde goedkeuringstolerantie overschrijden. 
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: 
De geconstateerde fouten c.q. begrotings-onrechtmatigheden bedraagt 0,1% van het 
begrotingstotaal. Dit ligt ruim onder de toegestane norm van 1%. Vorig jaar zijn er geen fouten 
geconstateerd. 
Het percentage van door de accountant geconstateerde onzekerheden ligt op nul (vorig jaar 1,4%), 
waar een norm van 3% is toegestaan. 
 
De geconstateerde fout betreft één aanbesteding, die vanwege Europese wet- en regelgeving 
onherstelbaar is. 
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1.6 Samenvatting bevindingen tussentijdse controle 2010 (pagina 3) 
De accountant heeft geconstateerd dat bij de organisatie een andere houding zichtbaar is ten 
aanzien van de wijze waarop wordt omgegaan met ‘bedrijfsvoering’ en ‘planning & control’. Hierbij 
is de kanttekening geplaatst dat verdere verbetering op verschillende plaatsen in de organisatie 
nog mogelijk en noodzakelijk is. Hierover bent u reeds geïnformeerd bij de tussentijdse rapportage 
van de accountant. Voor de komende jaren zijn dat onder meer: 

- De doorontwikkeling van prestatie-indicatoren; 
- Het door tussentijds afsluiten van de administratie verder verbeteren van de kwaliteit en de 

betrouwbaarheid van de (tussentijdse) informatieverstrekking; 
- Verdere implementatie van een systeem van risicomanagement en juridisch control; 
- Het aanscherpen van het toezicht op verbonden partijen; 
- Versterken van het zelfcontrolerend vermogen van de organisatie, waardoor verder 

implementeren van de centrale auditfunctie binnen concerncontrol. 
 
De uitvoering van de Verbijzonderde Interne Controle is verder verbeterd. Dit is een belangrijk 
instrument om ‘in control’ te blijven. Verder verbeteringen zijn mogelijk door het uitbreiden en 
gedurende het jaar ook aandacht te besteden aan projectcontrol, juridisch control en 
risicomanagement. 
 
Reactie: 
De aandachtspunten zijn door de organisatie zelf ook her- en erkend. Er wordt voortdurend aan 
gewerkt om de voorgestelde verbeteringen te bewerkstelligen.  We zijn verheugd met de 
mededeling dat de accountant de veranderde houding in onze organisatie geconstateerd heeft. Dit 
stimuleert ons om op de ingeslagen weg verder te gaan. Zichtbare voorbeelden hiervan zijn de in 
januari aan uw raad aangeboden nota risicomanagement en de doorontwikkeling van 
prestatieindicatoren (dit onderwerp staat op de agenda van uw auditcommissie). 
 
 
2.3 Analyse weerstandsvermogen (pagina 6 e.v.) 
Evenals vorig jaar wijst de accountant ons op het belang van een goed intern inzicht in de 
eventuele aanwezigheid van stille reserves bij de beoordeling van het weerstandsvermogen. Stille 
reserves zijn de meerwaarde van activa die lager zijn gewaardeerd dan de marktwaarde doch 
direct verkoopbaar zijn indien men dat zou willen.  
   
De accountant noemt het achterstallig onderhoud van de kapitaalsgoederen als risico voor het 
weerstandsvermogen. Hierbij gaat het om wegen, groen, speeltoestellen en openbare verlichting. 
Voor 2011 wordt deze achterstand begroot op circa € 8 miljoen en de accountant benadrukt het 
belang van het beschikken over goed beheersplannen, zodat een goed inzicht wordt verkregen in 
het achterstallig onderhoud en de financiële effecten daarvan.  
Een tweede risico betreft de verbonden partijen. In opzet is een structuur neergezet om structureel 
toezicht op verbonden partijen mogelijk te maken. In de jaarrekening 2010 is een overzicht 
opgenomen van de verbonden partijen dat geen informatie verstrekt over: 

- De gang van zaken bij de verbonden partij 
- 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. 
Met de beoordeling omtrent bovengenoemde punten zou de gemeente het toezicht op de 
verbonden partijen kunnen invullen. 
 
Reactie 
Aan het (beter) in beeld brengen van de stille reserves kleven bezwaren. 
De werkelijke waarde van stille reserves is pas bekend op het moment van verkoop. Voordien 
waarderen houdt het risico van overwaarderen in.  
Daarnaast zijn  stille reserves niet altijd makkelijk te verzilveren. 
In de ‘Afstootnota’ gaat de gemeente de panden in eigendom in beeld brengen. Besluiten tot 
eventuele verkoop van deze panden, worden in de komende jaren genomen. Dit hangt mede af 
van het huidige gebruik.  
 
Wij onderschrijven bovengenoemde risico’s op het gebied van achterstallig onderhoud 
kapitaalsgoederen en verbonden partijen. Momenteel wordt gewerkt aan de actualisatie van de 
beheersplannen. In de prioriteitstelling van de coalitie, staat dit onderwerp hoog op de agenda. 
Daarnaast zal het toezicht op verbonden partijen verder vormgegeven worden in 2011. 
 
 
 



Kenmerk: AU11.06844 
 
 
 

 
3.1 Totstandkoming jaarrekening (pagina 9) 
De accountant constateert dat een verbetering heeft plaatsgevonden in de totstandkoming van de 
jaarrekening en de daarop volgende accountantscontrole. Er zijn echter wel verbeteringen mogelijk 
op het gebied van bepaalde balansposten (waaronder reserves en voorzieningen) en de 
aanlevering van het jaarwerk bij aanvang van de accountantscontrole. 
 
Reactie 
Wij onderschrijven de voorgestelde verbeteringen. Deze worden opgenomen in de 
jaarrekeningcyclus van 2011 
 
3.2.5 Voorzieningen (pagina 13) 
De accountant constateert dat er bij de totstandkoming van raadsvoorstellen met financiële 
consequenties meer aandacht moet worden besteed aan de juiste toepassing van de BBV. Zij 
adviseren de toetsing aan het Besluit Begroting en Verantwoording in te bedden in de bestaande 
werkprocessen. 
 
Reactie 
Wij zullen er op toezien dat in de ambtelijke voorbereiding van raadsvoorstellen voldoende 
rekening gehouden wordt met de geldende verslaggevingsrichtlijnen en de toetsing aan de BBV 
voldoende wordt ingebed in de werkprocessen. 
 
Wachtgeld voormalige wethouders (pagina 14) 
De kosten van wachtgeld voor voormalig wethouders zijn voor de komende jaren geraamd in de 
meerjarenbegroting. Het betreft echter kosten die betrekking hebben op het verleden omdat er 
geen prestaties meer tegenover staan. In dit kader adviseert de accountant in 2011 een 
voorziening terzake te vormen. 
 
Reactie 
De accountant grijpt terug op verslaggevingsrichtlijnen. In onze meerjarenraming hebben wij 
rekening gehouden met de wachtgelden. Deze lijn hebben wij consistent doorgevoerd in de 
afgelopen jaren. . 
 
3.2.6 Toerekening kosten/capaciteitsinzet (pagina 14) 
In 2010 zijn op diverse programma’s afwijkingen gerealiseerd in de werkelijke toerekening van 
kosten ten opzichte van de begrote toerekening. De afwijkingen houden ondermeer verband met 
wijzigingen in de organisatiestructuur. De accountant adviseert in dit kader de Nota 
Kostentoerekening te actualiseren en deze af te stemmen op de huidige organisatiestructuur. 
 
Reactie 
Wij onderschrijven het advies van de accountant. De Kostentoerekening wordt in 2011 tegen het 
licht gehouden. 
 
3.3.1 Rechtmatigheidsbeheer (pagina 15) 
Dit jaar constateert de accountant opnieuw dat de verbijzonderde interne controle binnen de 
gemeent verder verbeterd is. Desondanks blijft er een aantal aanbevelingen over die in het 
controleplan 2011 aandacht behoeven. 
 
Reactie 
Wij onderschrijven de aanbevelingen van de accountant. Deze zijn inmiddels opgenomen in het 
Verbijzonderde Interne Controleplan 2011 en worden conform dit plan uitgevoerd. 
 
3.3.2 Europese aanbesteding (pagina 15) 
Tijdens de verbijzonderde interne controle is geconstateerd dat een aanbesteding in het kader van 
de nieuwbouw van het zwembad niet Europees is aanbesteed. Dit bedrag wordt als fout 
meegenomen in de oordeelsvorming van de accountant 
 
Reactie 
Genoemde aanbesteding is door de organisatie in 2010 zelf gesignaleerd. Omwille van de 
continuiteit heeft het college besloten om het projectmanagement te handhaven.  
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3.4 Single Information Single Audit 
De accountant is van mening dat de aanlevering van en de controle op de SiSa-dossiers in 2010 is 
verbeterd. Uit de controle op de SiSa-bijlage zijn geen controleveschillen gebleken die per 
specifieke uitkering groter zijn dan de voorgeschreven goedkeuringstoleranties. Ten aanzien van 
de regeling Onderwijs Achterstandenbeleid heeft de gemeente € 395.770 aan uitgaven 
verantwoord met betrekking tot coördinerende activiteiten OAB. Omdat de gemeente in 
voorgaande jaren geen kosten heeft opgenomen voor coördinerende activiteiten zijn in de SiSa-
verantwoording 2010 de kosten voor de hele periode 2006-2010 opgenomen.  
 
Reactie 
Wij zijn verheugd over de constatering van de accountant dat ook de aanlevering van en controle 
op de SiSa-dossiers is verbeterd. Dit is ook ons streven geweest afgelopen jaar. 
De bevinding naar aanleiding van de OAB hebben wij toegelicht in de SiSa-bijlage.  
 
 
 
 
 
 

Hoogachtend, 
Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

burgemeester 
Koen Schuiling 

 

secretaris 
H. Raasing 

 


