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Geachte leden van de raad, 

Naar aanleiding van onze controle van de jaarrekening van de gemeente Woerden brengen wij u 
hiermee verslag uit omtrent onze bevindingen met betrekking tot de controle van de jaarrekening 
2012. Onze bevindingen en aanbevelingen hebben wij in concept besproken met en toegelicht aan de 
ambtelijke organisatie. 

De onderwerpen die in dit verslag aan de orde komen hebben onderdeel uitgemaakt van onze 
overwegingen bij de bepaling van de aard, het tijdstip van uitvoering en de diepgang van de 
controlemaatregelen die zijn toegepast bij de uitvoering van de controle van de jaarrekening. 
De in dit verslag opgenomen bevindingen doen geen afbreuk aan ons oordeel over de getrouwheid en 
rechtmatigheid van de jaarrekening 2012. 

In onze managementletter d.d. 7 januari 2013 , gericht aan het College van Burgemeester en 
Wethouders, en de boardletter d.d. 10 januari 2013 hebben wij de belangrijkste uitkomsten van onze 
beoordeling van de inrichting en het functioneren van de besturing en beheersing en van de 
bedrijfsprocessen vastgelegd. In het hoofdstuk "Bestuurlijke samenvatting" hebben wij hiervan een 
korte samenvatting opgenomen. 
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1 Bestuurlijke samenvatting 
1.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk geven wij kort onze bestuurlijk belangrijkste conclusies naar aanleiding van de door ons 
uitgevoerde controle van de jaarrekening 2012 weer. In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk zijn de 
belangrijkste bevindingen en aanbevelingen opgenomen van de uitgevoerde tussentijdse controle 2012 . 

1.2 Controleverklaring bij de jaarrekening 2012 
Wij hebben het college van burgemeester en wethouders van uw gemeente gemachtigd onze 
controleverklaring d.d. 23 april 2013 bij de jaarrekening 2012 van uw gemeente op te nemen. 
Onze oordelen, zoals opgenomen in deze controleverklaring, zijn als volgt: 

Aspect Oordeel 
Getrouwheid Goedkeurend 
Rechtmatigheid Goedkeurend 

Hierbij zijn wij ervan uitgegaan dat de raad de nu overgelegde jaarrekening ongewijzigd vaststelt. 
Indien er nog wijzigingen worden aangebracht in de definitieve vorm van de jaarrekening dienen wij 
deze te beoordelen alvorens onze controleverklaring hierbij mag worden opgenomen. 

De goedkeurende strekking van de controleverklaring voor zowel het getrouwheids- als het 
rechtmatigheidsoordeel betekent dat de jaarrekening met een redelijke mate van zekerheid geen fouten 
of onzekerheden bevat die in totaliteit de voor de jaarrekeningcontrole gehanteerde 
goedkeuringstolerantie overschrijden. 

1.3 Het resultaat over 2012 en de financiële positie per 
31 december 2012 

Het resultaat over 2012 na bestemming bedraagt € 3,3 miljoen positief ten opzichte van een 
bijgestelde resultaatneutrale begroting. In de jaarrekening is een toereikende analyse opgenomen van 
de afwijkingen in de realisatie ten opzichte van de begroting. 

Het totaal van de reserves volgens de balans per jaareinde 2012 bedraagt € 84,7 miljoen hetgeen een 
afname betekent van € 9,9 miljoen ten opzichte van 2011 (€ 94,6 miljoen). 

De beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt € 7,1 miljoen tegenover het door de gemeente 
vastgestelde benodigde weerstandsvermogen van € 5,0 miljoen. Op grond van de huidige inzichten kan 
door ons niet worden vastgesteld dat het weerstandsvermogen ultimo 2012 voldoende is om de 
geïdentificeerde risico's af te kunnen dekken. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de 
beschreven risico's in de jaarrekening niet financieel vertaald zijn. Wij hebben evenwel vastgesteld dat 
in 2013 een start is gemaakt met het financieel vertalen van risico's. 
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1.4 De informatiewaarde van de jaarstukken 2012 
Het jaarstukken zijn opgedeeld in twee delen, waarbij in deel 1, het jaarverslag, is gerapporteerd over 
de geleverde prestaties in 2012 en in deel 2 de jaarrekening betreft. In het jaarverslag en de 
jaarrekening wordt inzicht gegeven in de over- en onderschrijdingen die ten opzichte van de door de 
raad goedgekeurde programmabegroting hebben plaatsgevonden. Wij zijn van mening dat het 
jaarverslag en de jaarrekening een voldoende inzicht geeft in het gerealiseerde resultaat over het jaar 
2012 en de financiële positie per 31 december 2012. Dit neemt niet weg dat er op onderdelen 
verbeteringen mogelijk zijn. Met name de tekstuele toelichting inzake de achterliggende oorzaken van 
afwijkingen tussen de realisatie en de begroting kan verder verbeterd worden. 

Conform de hiervoor geldende voorschriften is door ons nagegaan of de programmaverantwoording de 
minimale wettelijke voorgeschreven informatie bevat en of de inhoud van dit verslag geen 
tegenstrijdigheden bevat met de door ons gecontroleerde jaarrekening. Op grond hiervan hebben wij 
vastgesteld dat de inhoud van het jaarverslag niet in strijd is met de jaarrekening. 

1.5 Samenvatting bevindingen tussentijdse controle 2012 
In het kader van de jaarrekeningcontrole hebben wij de opzet, het bestaan en de werking van de interne 
beheersingsmaatregelen onderzocht voor zover wij dit in het kader van de jaarrekening noodzakelijk 
achten en niet met het doel om zekerheid te verschaffen omtrent het interne beheersingssysteem. 
Op grond van ons onderzoek zijn wij van mening dat de administratieve organisatie en de daarin 
opgenomen maatregelen van interne controle voldoen aan de daaraan te stellen eisen. Hiermee is een 
goede basis gelegd voor een betrouwbare informatieverzorging. 

In onze managementletter d.d. 7 januari 2013 hebben wij aanbevelingen gerapporteerd ter verdere 
verbetering van de interne beheersing. Aangezien de jaarrekeningcontrole 2012 onze eerste 
jaarrekeningcontrole is van de gemeente Woerden zijn onze opmerkingen deels te beschouwen als een 
nulmeting. In het navolgende overzicht hebben wij de huidige status van de opvolging van de 
aanbeveling opgenomen (1 Niet gestart, 2 Onderhanden en 3 Afronding/onder de aandacht in het 
reguliere bedrijfsproces). 

Nr. Aanbeveling Status S 
1. Bezuinigingen Wij adviseren u de door u genomen bezuinigingsmaatregelen de 3 

komende jaren continu te monitoren om de mate waarin deze 
bezuinigingsmaatregelen worden gerealiseerd te kunnen vaststellen. 
Dit kan bijvoorbeeld in de reguliere Planning&Control-producten. 

2. Risicomanagement (1) Wij adviseren u de belangrijkste risico's die specifiek voor de 2 
gemeente Woerden gelden nader financieel te vertalen, bijvoorbeeld 
door het hanteren van een "kans x impacf'-systematiek. Door het 
uitwerken van de belangrijkste risico's kan een zichtbare vergelijking 
worden gemaakt met het benoemde streefgetal van € 100 per 
inwoner. Het risico is aanwezig dat de huidige normeringen 
onvoldoende hoog zijn vastgesteld. 

3. Risicomanagement (2) Wij adviseren u risicomanagement vast onderdeel te laten zijn van 2 
de bedrijfsvoering en zoveel mogelijk in te bedden in de reguliere 
processen binnen de gemeente. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken 
aan het organiseren van workshops en discussiemomenten. 
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4. Verbonden partijen (1) 

5. Sociale domein (1) 

6. Sociale domein (2) 

7. Totstandkoming 
bouwleges 

8. Investeringen 

9. Uitvoering 
Verbijzonderde Interne 
Controle (1) 

10. Uitvoering 
Verbijzonderde Interne 
Controle (2) 

11. Crediteurenstam-
gegevens 

12. Tariefcontrole 

13. Het Nieuwe Werkbedrijf 

14. Periodiek 
afstemmingsoverleg 

Wij adviseren u bij het monitoren van de verbonden partijen de 
intensiteit hiervan afhankelijk te maken van de financiële omvang 
en/of risico's (politiek, juridisch). Tevens is het wenselijk om het 
overzicht "Verbonden partijen" in de begroting/jaarrekening aan te 
vullen met gesignaleerde risico's. 
Wij adviseren u toe te zien op een juiste en volledige 
informatievoorziening vanuit de Regionale Sociale Recherche te 
Nieuwegein teneinde tijdig te kunnen te anticiperen op mogelijke 
geconstateerde externe fraude. 

Wij adviseren u het handhavingsbeleid een belangrijk onderdeel te 
laten zijn binnen de nieuw op te richten organisatie "Het Nieuwe 
Werkbedrijf" teneinde het risico op onrechtmatige en/of frauduleuze 
uitkeringen te minimaliseren. 
Wij adviseren u te onderzoeken of de vaste lasten die samenhangen 
met het proces van omgevingsvergunningen en bouwleges nader in 
lijn gebracht kunnen worden met de afgenomen baten. 
Wij adviseren u de effecten van de wet Hof en schatkistbankieren in 
kaart te brengen. Door middel van het (periodiek) opstellen van 
liquiditeitsprognoses, investeringsplanningen en scenarioanalyses 
kan de concrete impact van deze ontwikkelingen op de gemeente 
Woerden vastgesteld worden. 
Wij adviseren u de timing en fasering van de verbijzonderde interne 
controle aan te passen. Door het aanpassen van de timing en de 
fasering ontstaat de kans om werkdruk beter te spreiden en 
bijvoorbeeld de tijdsdruk rondom het jaarrekeningtraject te 
verlagen. Daarnaast kan een groter deel van de interne controle 
beoordeeld worden ten tijde van onze tussentijdse controle. 
Wij adviseren u om op basis van een meerjarenraming na te gaan 
welk rotatieschema kan worden toegepast. Wij benadrukken dat 
bepaalde materiële processen jaarlijks gecontroleerd dienen te 
worden, zoals inkopen, aanbestedingen en grondexploitatie. 
Wij adviseren u het autoriseren van de mutatielijst 
crediteurenstamgegevens verder te borgen in het werkproces. 
Hierbij is het wenselijk dat in het interne controleplan een toets 
hierop wordt opgenomen. 
Wij adviseren u de ingevoerde tarieven inzake 
omgevingsvergunningen zichtbaar te controleren aan de hand van 
de vigerende legesverordening. 

Wij adviseren u om de wederzijdse rechten en verplichtingen met 
Het Nieuwe Werkbedrijf inzake de uitvoering van Sociale Zaken 
verder vorm te geven en op korte termijn formeel vast te leggen in 
een dienstverleningsovereenkomst. Wij merken op dat de 
verantwoordelijkheid voor een rechtmatige uitvoering bij de 
gemeente blijft. 
Wij adviseren u spoedig met de betreffende gemeenten (inzake 
uitvoering van Sociale Zaken) in overleg te treden om wederzijdse 
verwachtingen te communiceren teneinde mogelijke onenigheden 
en/of onduidelijkheden per jaareinde te voorkomen. 



I l l l l " 1 

EM ERNST & YOUNG 
Pagina 4 

2 Aandachtspunten vanuit de auditcommissie 
2.1 Inleiding 
In onze bespreking met de auditcommissie van 11 oktober jl. zijn een drietal aandachtspunten voor de 
accountant meegegeven. Wij hebben in onze boardletter d.d. 10 januari 2013 gerapporteerd over onze 
eerste bevindingen in dit kader naar aanleiding van de tussentijdse controle. In dit accountantsverslag 
rapporteren wij u over onze bevindingen die wij hebben opgedaan bij de controle van de balans en 
programmarekening. 

BUIG: externe fraudes in het sociale domein 
Totstandkoming van de bouwleges 
Managementinformatie omtrent investeringen 

In onze management letter zijn wij reeds ingegaan op de beheersing van externe fraude binnen het 
Sociale Domein door uw gemeente. U werkt hiertoe samen met de Regionale Dienst Regionale Sociale 
Recherche te Nieuwegein (hierna: RSRN). 

De RSRN dient ter verantwoording op diverse momenten gedurende het jaar rapportages aan de 
aangesloten gemeenten te verstrekken. Zoals reeds gemeld in onze management letter had ten tijde 
van onze tussentijdse controle als gevolg van achterstanden bij het RSRN over 2012 vooralsnog geen 
verantwoording plaatsgevonden. Tevens hadden wij vastgesteld dat het periodiek geplande 
commissieoverleg tussen de RSRN en de aangesloten gemeenten vooralsnog niet had plaatsgevonden. 
Ons is medegedeeld dat er inmiddels een bijeenkomst met het RSRN is ingepland (mei 2013). In deze 
bijeenkomst zal tevens de nog te ontvangen jaarrapportage van de RSRN over het jaar 2012 worden 
behandeld en zal er ook worden gesproken over de afstemming tussen RSRN en de gemeente Woerden. 

Mede in het kader van de overgang naar het Nieuwe Werkbedrijf wordt door de gemeente Woerden het 
handhavingsbeleid momenteel herzien. Hiertoe is inmiddels een beleidsnota in de voorbereiding welke 
gezamenlijk met het RSRN wordt voorbereid. 

2.3 Totstandkoming van de bouwleges 
In onze boardletter zijn wij ingegaan op de totstandkoming van de bouwleges en hebben wij een 
cijferopstelling opgenomen van de begrote bouwleges en daarmee gepaard gaande lasten voor het 
boekjaar 2012. Gegeven het huidige economische klimaat werd een daling van de bouwleges ten 
opzichte van eerdere jaren verwacht. 

2.2 BUIG: externe fraudes in het sociale domein 

•Ten aanzien van de samenwerking met de RSRN adviseren wij het 
volgende: 

•Leg de werkafspraken met het RSRN duidelijk vast; 
•Maak afspraken over de frequentie, reikwijdte en diepgang van de 
(tussengtijdse) rapportages van RSRN. 
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De bouwleges over 2012 kunnen als volgt worden weergegeven, vergelijken met de gewijzigde 
begroting 2012 en werkelijke cijfers 2011 : 

realisatie realisatie begroting* 
2011 2012 2012 

lasten 1.779 1.255 1.482 
baten 1.750 1.089 1.032 
saldo 29 166 450 

2% 13% 30% 

* betreft begroting na wijzigingen 
Figuur 1 - Analyse bouwleges 

Gezien de lagere gerealiseerde bouwleges baten in 2012 en mogelijke verdere dalingen in 2013 en 
verder, is de afdeling financiën een eerste onderzoek gestart naar mogelijkheden om de baten en lasten 
meer in lijn met elkaar te brengen. 

2.4 Managementinformatie omtrent investeringen 
Wij hebben u in de boardletter geïnformeerd over de op handen zijnde invoering van het wetvoorstel 
Houdbare Overheidsfinanciën. In dit wetsvoorstel is de verankering van de Europese regelgeving ten 
aanzien van het landelijke begrotingstekort geregeld, waarbij de Europese grens van 3% is doorvertaald 
naar de decentrale overheden. Bij het onveranderd aannemen van dit wetsvoorstel kan dit grote 
gevolgen hebben voor het investeringsbeleid van uw gemeente. 

In uw begroting 2013 is een berekening van het EMU-saldo opgenomen. Deze berekening sluit met een 
positief EMU-saldo over de jaren 2012 , 2013 en 2014. De positieve saldi komen voor een belangrijk 
deel tot stand door de begrote opbrengsten uit de verkoop van grond. 

In combinatie met de verwachte toekomstige financieringsbehoefte in 2013 en verder blijft goede 
managementinformatie omtrent investeringen van belang. Hierdoor kan de financieringsbehoefte en 
het investeringsritme geoptimaliseerd worden in het licht van bovengenoemde ontwikkelingen. 
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3 De (financiële) resultaten in perspectief 
3.1 Resultaat 2012 wijkt significant af van begroting 
Het positieve resultaat over 2012 na bestemming bedraagt €3,3 miljoen ten opzichte van een 
bijgestelde resultaatneutrale begroting. Dit resultaat laat zich als volgt nader verklaren: 

(* € miljoen) Begroting Realisatie Afwijking 

Resultaat voor bestemming 2.132 (13.597) (9.899) 
Saldo mutatie reserves (2.132) 13.597 13.242 

Resultaat na bestemming 0 0 3.343 

De afwijking van het resultaat is te verklaren door diverse oorzaken. Hierbij is een onderscheid te 
maken tussen incidentele en structurele afwijkingen. Wij hebben vastgesteld dat de afwijkingen ten 
opzichte van de begroting toereikend zijn toegelicht in de jaarrekening bij het onderdeel "toelichting 
programmarekening" (bijlage 1 en verder) alsook in de samenvatting die is opgenomen in het 
jaarverslag. 

•Wij adviseren u de achterliggende oorzaken van de afwijkingen nader te 
onderzoeken in hoeverre deze doorwerken in de meerjarenbegroting. 
Hierbij is het tevens wenselijk om zichtbaar te maken op welke wijze de 
begrotingsbedragen tot stand zijn gekomen en deze voor zo vermogelijk te 
vertalen naar prijs-of prestatieelementen. 

3.2 Analyse reservepositie en weerstandsvermogen 
Het eigen vermogen bedraagt per jaareinde 2012 volgens de jaarrekening, inclusief het resultaat over 
2012 € 84,7 miljoen en heeft zich ten opzicht van 2010 en 2011 als volgt ontwikkeld: 
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Van de totale reserves (inclusief het resultaat boekjaar) ter hoogte van € 84,7 miljoen is € 9,7 miljoen 
opgenomen als algemene vrije reserve. Het saldo van deze reserve is ten opzichte van 2011 afgenomen 
met € 3,6 miljoen. 

De ontwikkeling van het eigen vermogen is onderstaand schematisch weergegeven: 

Bedragen x€ 1.000 Algemene Egalisatie Bestemmings- Onverdeeld Totaal 
Reserves reserves Reserves Resultaat 

Saldo 1 januari 2012 13.333 4.465 75.838 983 94.619 
Bestemming resultaat 2011 983- 983-
Stortingen 2012 4.127 1.291 6.832 12.250 
Onttrekkingen 2012 7.760- 297- 16.453- 24.510-
Nog te bestemmen resultaat 2012 3.340 3.340 
Saldo 31 december 2012 9.700 5.459 66.217 3.340 84.716 

De totale reservepositie (inclusief het resultaat boekjaar) van de gemeente Woerden neemt in 2012 af 
met € 9,9 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een aantal significante mutaties in de 
reserves: 

Reserve mutatie impact 
Algemene reserve / parkeerreserve afwaardering parkeergarage € 10.000.000 -/-
Infrastructurele werken dekking investeringen maatschappelijk nut € 6.208.000 -/-

Infrastructurele werken ontvangen subsidie op projecten € 2.601.000 
Algemene reserve toevoeging voordeling saldo 2 e berap € 1.721.000 
Afvalstoffenheffing resultaat op afvalinzameling en verwerking € 1.212.000 
Overige overige mutaties (per saldo) € 774.000 

Totaal € 9.900.000 7-

In uw paragraaf weerstandsvermogen worden beschikbare en gewenste weerstandscapaciteit -
rekening houdend met een inventarisatie van concrete risico's - nader uiteengezet. 
De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt of 
kan beschikken om niet begrote kosten, die onverwachts en substantieel zijn, te dekken. De huidige 
beschikbare structurele weerstandscapaciteit bedraagt € 7,1 miljoen welke bestaat uit de algemene 
reserve en de renterisicoreserve. 

Op grond van de huidige inzichten kan door ons niet worden vastgesteld dat het weerstandsvermogen 
ultimo 2012 voldoende is om de geïdentificeerde risico's af te kunnen dekken. Dit wordt voornamelijk 
veroorzaakt doordat de beschreven risico's in de jaarrekening niet financieel vertaald zijn. Wij hebben 
evenwel vastgesteld dat in 2013 een start is gemaakt met het financieel vertalen van risico's. 
Door de huidige bezuinigingen en de landelijke ontwikkelingen (decentralisaties, bezuinigingen) blijft de 
mogelijkheid om extra buffer op te bouwen in de komende jaren een uitdaging. De gemeente Woerden 
heeft gelet op de risico's en de genoemde landelijke ontwikkelingen het benodigde weerstandsvermogen 
vastgesteld op € 100,- per inwoner. Dit komt uit op afgerond € 5,0 miljoen. 
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3.3 Financieringsbehoefte van de gemeente Woerden neemt toe 
Bij onze controle hebben wij aandacht besteed aan de financieringsstructuur van de gemeente 
Woerden. In navolgend overzicht is een grafische weergave opgenomen van de huidige financiering van 
de balans van de gemeente Woerden. 
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De mutatie ten opzichte van het vorige boekjaar kan als volgt worden uitgesplitst 
(bedragen x € miljoen): 

Leningen o/g 

Kortlopende schulden aan kredietinstellingen 

Financieringsbehoefte 

2012 2011 Afwijking 

83.971 70 .525 13.446 
2.525 3.921 (1.396) 

86 .496 74 .446 12.050 

Uit het bovenstaande blijkt dat de gemeente in relatief hoge mate afhankelijk is van financiering door 
derden en dat deze externe financiering in de afgelopen jaren is toegenomen. De kortlopende schulden 
blijven nagenoeg ongewijzigd. De toenemende financieringsbehoefte ultimo 2012 wordt verklaard door 
investeringen in onderwijshuisvesting zijnde de uitbreiding Minkemacollege (€ 14,1 miljoen), de 
milieustraat en de nieuwbouw Praktijkschool (samen € 5,4 miljoen). In 2012 heeft u in totaal 
€ 84,0 miljoen (2011: 70,5 miljoen) aan langlopende lening(en) op de balans staan. In 2012 zijn drie 
nieuwe leningen aangegaan voor een totaal van € 18,0 miljoen met een looptijd van respectievelijk 5, 
15 en 20 jaar tegen een gemiddeld rentepercentage van 2,33%. De invulling van de huidige 
financierings-structuur valt binnen de wettelijke normen. 

In de financiële paragraaf van de jaarrekening wordt tevens melding gemaakt van het afsluiten van een 
nieuwe langlopende geldlening ad. € 6 miljoen begin 2013 . De rentelast van de totale positie 
langlopende leningen bedraagt thans € 3,1 miljoen op jaarbasis (exclusief de in 2013 nieuw afgesloten 
lening) en drukken daarmee fors op de begroting. 
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De rentelasten worden volledig toegerekend aan de diverse programma's op basis van het 
vermogensbeslag (boekwaarde van investeringen). 

•De financieringsbehoefte van de gemeente Woerden wordt grotendeels 
bepaald aan de hand van het investeringsprogramma. Met name 
investeringen in onderwijshuisvesting en grondexploitatieprojecten en 
dragen bij aan de groeiende financieringsbehoefte. 

4 Uitkomsten van de jaarrekeningcontrole (getrouwheid) 
4.1 Grondexploitatie 

Algemeen 
De boekwaarde van alle grondexploitatieprojecten tezamen kan als volgt worden weergegeven 
(bedragen x € 1.000): 

2012 2011 mutatie 

Niet in exploitatie genomen gronden 5.644 5.736 (93) 
In exploitatie genomen gronden 14.150 16.279 (2.129) 
Voorzieningen (14.291) (14.026) (265) 

Boekwaarde ultimo boekjaar 5.503 7.990 (2.487) 

De totale boekwaarde van de grondexploitatieprojecten is afgenomen met € 2,5 miljoen. Deze afname 
wordt met name verklaard door de dalende boekwaarde van de in exploitatie genomen projecten. 
Onze bevindingen ten aanzien van de significante grondexploitatieprojecten van de gemeente Woerden 
zijn als volgt: 

Niet in exploitatie genomen gronden 
Met ingang van boekjaar 2012 zijn de regels ten aanzien van de "Niet in exploitatie genomen gronden" 
aangescherpt. Voor het activeren van kosten van deze gronden dient een reëel en stellig voornemen te 
bestaan, dat deze in de nabije toekomst zal worden geëxploiteerd. De verantwoorde gronden onder 
deze post voldoen aan de aangescherpte regels. De boekwaarde van de niet in exploitatie genomen 
gronden bedraagt € 5,6 miljoen en betreffen voornamelijk posities van het project Breeveld en overige 
percelen. Bij het opstellen van de jaarrekening 2011 is inzake het complex Breeveld een voorziening 
getroffen voor het toekomstige verwachte verlies van € 0,8 miljoen. Deze voorziening is in de 
jaarrekening 2012 gehandhaafd vanwege het feit dat de financiële vooruitzichten van deze grondpositie 
ongewijzigd zijn. In 2013 zullen twee varianten worden uitgewerkt voor de toekomstige exploitatie van 
deze grondpositie, welke zullen worden voorgelegd aan de Raad. 



Pagina 10 

•Wij hebben vastgesteld dat voor voor het complex Breeveld de 
planontwikkeling inmiddels is gestart. Hiermee wordt voldaan aan de 
aangescherpte eisen voor het verantwoorden van niet in exploitatie 
genomen gronden in de jaarrekening. 

In exploitatie genomen gronden 
Voor de in exploitatie genomen gronden zijn actuele grondexploitatieberekeningen opgesteld. 
Deze berekeningen geven inzicht in de te verwachten kosten en opbrengsten alsmede het verwachte 
projectresultaat bij de realisatie van de grondexploitatie. De belangrijkste ontwikkelingen in 2012 zijn 
als volgt samen te vatten: 

Snel en Polanen 

Dit betreft een in exploitatie genomen grondpositie welke feitelijk bestaat uit meerdere kleinere 
deelexploitaties. Een van de onderdelen van Snel en Polanen is het creëren van een wooneiland middels 
zandwinning in de recreatiepias Cattenbroek. In 2012 is vastgesteld dat deze zandwinning niet volgens 
de oorspronkelijke opdracht door de aannemer is gerealiseerd. Deze afwijking heeft ertoe geleid dat het 
verkavelingplan en de grondprijsbepaling moest worden toegepast. In verband daarmee is in 2013 de 
aannemer door de gemeente gedagvaard tot het betalen van een schadevergoeding. Aangezien de 
uitkomst van deze procedure nog inherent onzeker is, is in de huidige exploitatieopzet nog geen 
rekening gehouden met een eventuele toewijzing van de schadeclaim aan de gemeente. Wij kunnen ons 
hiermee verenigen. 

Defensie-eiland 
In 2012 is de eerste deelfase van het project Defensie-eiland in verkoop genomen. In totaal zullen hier 
de komende jaren op gefaseerde wijze tot 240 woningen worden gerealiseerd. Het project kent als 
gevolg van het forse investeringsprogramma (mede vanwege de bodemverontreiniging) in combinatie 
met de huidige moeilijke omstandigheden een inherent hoog risicoprofiel. De geactualiseerde 
grondexploitatieberekening laat een verwacht eindresultaat zien van € 13 miljoen negatief. Voor het 
verwachte verlies is reeds in het verleden een voorziening getroffen. 

•Op basis van onze gesprekken en de door ons gecontroleerde 
documentatie stellen wij vast dat de uitkomsten op adeguate wijze zijn 
verwerkt in de jaarrekening 2012 . Hierbij zijn in voldoende mate de 
effecten van de economische teruggang op lopende én toekomstige 
bouwgrondexploitaties betrokken. 

In het verwachte eindresultaat ad. € 13 miljoen negatief is een opbrengst verantwoord van € 3 miljoen 
zijnde voorlopig ontvangen projectsubsidies. Aan de definitieve toekenning van deze subsidies zijn een 
aantal subsidievoorwaarden gesteld, onder andere inzake de verwachte looptijd van het project. 
Het risico bestaat dat niet aan alle subsidievoorwaarden wordt gedaan waardoor de ontvangen 
subsidies mogelijk terugbetaald zouden moeten gaan worden aan de subsidieverstrekker. 
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Aanbeveling 
•Wij adviseren u de subsidievoorwaarden strikt te blijven monitoren en 
tijding in overleg te treden met de subsidieverstrekkers indien niet aan de 
subsidievereisten (dreigt) te worden voldaan. 

4.2 Algemene reserve grondbedrijf 
De algemene reserve grondbedrijf wordt aangehouden om mogelijke financiële risico's en 
verslechteringen van de grondexploitaties op te kunnen vangen. De gewenste omvang van de reserve 
bedraagt altijd 10% van de totale boekwaarde van de grondexploitatiecomplexen, zoals is bepaald door 
de Raad middels de nota "vaste grond voor beleid". Op basis van de boekwaarde van de 
grondexploitatiecomplexen ultimo 2012 (€ 19,8 miljoen) zou de theoretische omvang van de algemene 
reserve grondbedrijf € 1,98 miljoen bedragen. Vanwege aanhoudende onzekere vastgoedmarkt
ontwikkelingen is er echter voor gekozen de algemene reserve grondbedrijf op een hoger niveau te 
handhaven. Per balansdatum bedraagt het saldo van de algemene reserve grondbedrijf € 4,1 miljoen. 

•Wij kunnen ons verenigen met de keuze om de algemene reserve 
grondbedrijf op een hoger bedrag te handhaven gezien de aanhoudende 
onzekerheden op de vastgoedmarkt. 

4.3 Afwaardering parkeergarage Castellum 
In het boekjaar heeft een financiële analyse plaatsgevonden van de boekwaarde in relatie tot de 
geschatte reële waarde (marktwaarde) van de parkeergarage Castellum. Deze analyse heeft geleid tot 
een afwaardering van de parkeergarage Castellum middels het raadsbesluit van 19 december 2012 . 
Deze afwaardering wordt gedekt door middel van een bijdrage uit de algemene vrije reserve van 
€ 6,4 miljoen en de reserve parkeren ad. € 3,6 miljoen. 

•Wij hebben vastgesteld dat de afwaardering van de parkeergarage is 
verwerkt in de jaarrekening conform het raadsbesluit. 

4.4 Eenmalige extra bijdrage WWB 
Het voordelige resultaat van de programmarekening is mede toe te schrijven aan een eenmalige 
uitkering van € 0,8 miljoen in het kader van de WWB (gebundelde uitkering voor 
inkomensvoorzieningen). De incidentele aanvullende uitkering is in 2012 toegekende door het 
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 
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Onder bepaalde voorwaarden kan een gemeente in aanmerking komen voor een dergelijke incidentele 
aanvullende uitkering op het haar toegekende budget als bedoeld in artikel 69 van de WWB (gebundelde 
uitkering voor inkomensvoorzieningen). De IAU is bedoeld om incidentele tekorten van meer dan 10% op 
voorgenoemd budget op te vangen. De Toetsingscommissie WWB beoordeelt of de gemeente aan 
hieraan gestelde voorwaarden voldoet. De gemeente Woerden heeft voldaan aan deze vereisten en 
heeft derhalve in het kader van de WWB een incidentele aanvullende uitkering van € 0,8 miljoen 
ontvangen. 

Conclusie •Wij hebben vastgesteld dat de hierboven genoemde baten juist zijn 
verwerkt in de jaarrekening. 

4.5 Identificatie "Niet uit de balansblijkende rechten en 
verplichtinge" voor verbetering vatbaar 

De totale financiële verplichting inzake de aangegane meerjarige contractuele verplichting zijn 
opgenomen onder de niet uit de balans blijkende verplichtingen in de jaarrekening 2012 . Bij het 
opstellen van deze toelichting vindt geen gedetailleerde toetsing plaats dat de volledigheid van de niet 
uit de balansblijkende verplichting volledig is. Dit geldt tevens voor de rechten op bijvoorbeeld 
toegezegde maar nog niet gerealiseerde subsidie. Voor een transparant inzicht in de financiële positie is 
dergelijke informatie onmisbaar. 

•Wij adviseren u om borgen in het jaarrekeningproces in te bouwen dat de 
materiële niet uit de balansblijkende rechten en verplichtingen worden 
opgenomen in de jaarrekening. Hierbij kunt u denken aan periodieke 
beoordeling van het contractenregister. 



I 

=U ERNST &YOUNG 
Pagina 13 

5.1 

5 Uitkomsten van de jaarrekeningcontrole 
(rechtmatigheid) 
Inleiding 

Naar aanleiding van onze controlewerkzaamheden met betrekking tot de rechtmatigheid geven wij met 
betrekking tot de onderstaande aspecten onze belangrijkste overige bevindingen en aanbevelingen 
weer. Deze hebben betrekking op de interne organisatie van het rechtmatigheidsbeheer, de naleving 
van het voorwaardencriterium bij de diverse significante processen, de begrotingsrechtmatigheid, het 
misbruik en oneigenlijk gebruik criterium en de niet financiële beheershandelingen. 

5.2 Interne organisatie van het rechtmatigheidsbeheer 
Ten aanzien van de rechtmatigheid hebben wij een goedkeurend oordeel verstrekt ten aanzien van 
rechtmatigheid binnen de jaarrekening van de gemeente Woerden. In onze controleverklaring hebben 
wij het vorenstaande als volgt verwoord: "Wij zijn van oordeel dat de in de jaarrekening verantwoorde 
baten en lasten alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met 
de begroting en met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen waaronder gemeentelijke 
verordeningen". 

Hierbij benadrukken wij dat de kwaliteit van de intern ontwikkelde controleprogramma's van een goed 
niveau is. Op basis van de uitgevoerde werkzaamheden is intern per significant proces een 
slotmemorandum opgesteld, waarin conclusies, aanbevelingen en aandachtspunten zijn opgenomen. 

5.3 De begrotingsrechtmatigheid 
De raad autoriseert de begroting (en begrotingswijzigingen/kredieten) en geeft daarmee toestemming 
voor de uitvoering van het beleid en de daarvoor benodigde middelen. Door een goede inrichting van de 
(administratieve) organisatie en Planning&Controlcyclus zorgt het college van burgemeester en 
wethouders er voor dat de begroting en budgetten worden bewaakt en tijdig over afwijkingen wordt 
gerapporteerd. Indien desondanks budgetten worden overschreden en niet meer gedurende het jaar 
kunnen worden voorgelegd aan de raad, is strikt genomen sprake van een onrechtmatigheid. 
Deze overschrijdingen dienen te worden weergegeven in de jaarrekening en kunnen door het vaststellen 
van de jaarrekening alsnog door de raad worden geautoriseerd. 

In de bestuurlijke samenvatting van de programmarekening 2012 zijn de belangrijkste financiële 
afwijkingen ten opzichte van de bijgestelde begroting weergegeven. Voorts worden in het jaarverslag de 
(overige) begrotingsoverschrijdingen op adequate wijze toegelicht in de financiële verantwoording per 
programma. Hieruit blijkt dat strikt genomen bij meerdere productgroepen en investeringen sprake is 
van overschrijdingen en dus onrechtmatigheden. De overschrijdingen ten opzichte van de begrote 
lasten zijn door het college van burgemeester en wethouders toereikend toegelicht in de 
programmarekening. 
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6 Uitkomsten van de jaarrekeningcontrole (SiSa) 
6.1 Inleiding 
Wij hebben de in de SiSa-bijlage van de jaarrekening genoemde specifieke uitkeringen gecontroleerd 
met inachtneming van de Nota Verwachtingen Accountantscontrole 2012 . Hierbij hebben wij tevens de 
richtlijnen omtrent de invoering van het baten- en lastenstelsel (in plaats van het kasstelsel) in acht 
genomen. De stelsels voor de jaarrekening, die al jaren volgens het baten- en lastenstelsel opgesteld is 
en de SiSa-bijlage zijn hiermee gelijk getrokken. 

6.2 Uitkomsten van onze controle 
Op grond van ons onderzoek hebben wij bij de navolgende specifieke uitkeringen de volgende fouten 
en/of onzekerheden geconstateerd die de voor SiSa geldende rapporteringstolerantie overschrijden. 

Nummer Specifieke uitkering 
of overig 

Fout of on- Financiële 
zekerheid omvang Toelichting 

D9 Onderwijsachterstandenbeleid 2011-2014 (OAB) n.v.t. n.v.t. 

E5 Verzameluitkering l&M n.v.t. n.v.t. 

E27B 
Brede doeluitkering verkeer en vervoer SiSa tussen 
medeoverheden 

n.v.t. n.v.t. 

G1C-1 
Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) - Gemeentedeel 
2012 

G1C-2 

Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Totaal 2011 
(Gemeenten inclusief deel gemeenschappelijke 
regelingen) 

n.v.t. n.v.t. 

G2 

Gebundelde uitkering 
(WWB+WIJ+IOAW+IOAZ+levensonderhoud beginnende 
zelfstandigen Bbz 2004+WWIK) -Gemeentedeel 

n.v.t. n.v.t. 

G3 

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (exclusief 
levensonderhoud beginnende zelfstandigen) Gemeenten 
(inclusief WGR Totaal 2010) 

n.v.t. n.v.t. 

G5 Wet Participatiebudget (WPB) n.v.t. n.v.t. 

H10 
Brede doeluitkering Centra voor Jeugd en Gezin (BDU 
CJG)_Hernieuwde uitvraag 2008 tot en met 2011 

n.v.t. n.v.t. 

Op grond van de Nota Verwachtingen Accountantscontrole kan de controle voor de in de bijlage bij de 
jaarrekening opgenomen indicatoren "zonder financiële vaststell ing" beperkt blijven tot het beoordelen 
van de deugdelijke totstandkoming ervan. Dit onderzoek heeft niet geleid tot bevindingen waarvan 
vermelding in dit verslag noodzakelijk wordt geacht. Het is overigens verplicht de bovenstaande tabel 
op te nemen, ook als er geen bevindingen zijn geconstateerd. 

De SiSa-bijlage dient door uw gemeente samen met een aantal andere verplicht voorgeschreven 
verantwoordingsstukken voor 15 juli a.s. elektronisch bij het CBS te worden aangeleverd. In de bijlage 
bij dit rapport zijn de bevindingen nogmaals opgenomen ten behoeve van verzending naar het CBS. 
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Onze controleaanpak 

Onze controleaanpak in het kort 
Onze controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de 
bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De keuze van de uit te voeren werkzaamheden is 
afhankelijk van de professionele oordeelsvorming van de accountant, waaronder zijn begrepen 
beoordeling van de risico's van afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. In die 
beoordeling neemt de accountant in aanmerking het voor het opmaken van en getrouw weergeven in de 
jaarrekening van zowel de baten en lasten als de activa en passiva, alsmede het voor de naleving van de 
wet- en regelgeving relevante interne beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde keuze te 
kunnen maken van de controlewerkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden adequaat zijn, 
maar die niet tot doel hebben een oordeel te geven over de effectiviteit van het interne 
beheersingssysteem van de gemeente. 

Tevens omvat een controle onder meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid van de toegepaste 
grondslagen voor financiële verslaggeving, van de redelijkheid van schattingen die het college van 
burgemeester en wethouders van de gemeente Woerden heeft gemaakt en een evaluatie van het 
algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie 
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. 

Reikwijdte van de opdracht en uw aandachtspunten 
Onze controleaanpak richt zich zowel op het getrouwe beeld van de baten en lasten over 2012 en van 
de financiële positie per 31 december 2012 als op de financiële rechtmatigheid van die baten en lasten 
én van de balansmutaties in de jaarrekening 2012 . Hoewel de wettelijke plicht om het 
doelmatigheidsbeheer te laten beoordelen door de accountant is komen te vervallen, rapporteren wij u 
daar wel over indien wij bijzonderheden hebben geconstateerd en u hieromtrent adviezen kunnen 

Controle van de getrouwheid 
De controle van de getrouwheid van de jaarrekening heeft tot doel vast te stellen dat de in de 
jaarrekening opgenomen financiële informatie een getrouw beeld geeft van de werkelijkheid. Bij deze 
controle maken wij gebruik van de bij de gemeente Woerden ingebouwde controles in de 
uitvoeringsprocessen en gaan wij na in welke mate gesteund kan worden op de interne organisatie. 
Wij stellen dus vooral vast dat de gemeente zelf de processen adequaat beheerst en daardoor 
betrouwbare financiële informatie tot stand kan brengen. In de afrondende controlefase gaan wij na of 
de door uw gemeente opgestelde conceptjaarrekening juist is afgeleid uit de financiële administratie en 
stellen wij vast of deze conceptjaarrekening voldoende inzicht biedt en ook verder voldoet aan de in 
wet- en regelgeving gestelde eisen. 

Gezien de aard van de door ons uitgevoerde controlewerkzaamheden, welke zijn gebaseerd op de door 
uw raad aan ons verstrekte opdracht en de daarbij te hanteren goedkeuringstolerantie kan deze nooit 
de absolute zekerheid geven dat er geen materiële onjuistheden in de jaarrekening voorkomen. In onze 
controleverklaring geven wij dit weer met de woorden "redelijke mate van zekerheid". 

verstrekken. 
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Controle van de rechtmatigheid 
De controle van de rechtmatigheid richt zich op de naleving van relevante wet- en regelgeving en 
besluiten van de raad, voor zover de foutenkans die voortvloeit uit het niet naleven van de wet- en 
regelgeving en/of raadsbesluiten direct financiële consequenties heeft voor de jaarrekening. 
In overeenstemming met de opdracht van de raad, nader vastgelegd in het controleprotocol, hebben wij 
de rechtmatigheidscontrole uitgevoerd. 

Wij toetsen, op basis van risicoanalyse, overigens primair of de organisatie voldoende maatregelen 
heeft getroffen om de naleving van wet- en regelgeving te waarborgen. Dit houdt in dat wij niet 
zelfstandig alle wet- en regelgeving in detail beoordelen op de mogelijkheid van het zich voordoen van 
(juridische en financiële) risico's. Wij maken hiervoor gebruik van de door uw gemeente uitgevoerde 
werkzaamheden met betrekking tot het rechtmatigheidsbeheer. 

De met u afgesproken goedkeurings- en rapporteringstoleranties 
Op grond van het Besluit Accountantscontrole Provincies en Gemeenten (BAPG) stelt de raad de 
goedkeuringstolerantie vast die de accountant bij zijn jaarrekeningcontrole dient te hanteren. 
Het normenkader en de goedkeuringstolerantie zijn vastgesteld door het college van burgemeester en 
wethouders en vervolgens ter kennisgeving gebracht van de raad. U heeft ons voor het boekjaar 2012 
opgedragen om bij onze oordeelsvorming uit te gaan van de hierna vermelde goedkeuringstolerantie: 

Goedkeuringstolerantie Goedkeurend Beperking Oordeelonthouding Afkeurend 
Fouten in de jaarrekening (% 
lasten) 

< 1% >1%<3% - > 3% 

Onzekerheden in de controle 
(% lasten) 

< 3% >3%<10% ï 10% -

Op grond van de jaarrekening 2012 bedraagt de goedkeuringstolerantie voor fouten afgerond 
€ 1 , 3 miljoen (1%) en voor onzekerheden € 3,9 miljoen (3%). Als de goedkeuringstolerantie niet wordt 
overschreden, kan een goedkeurende controleverklaring worden afgegeven. 
Deze goedkeuringstolerantie is een kwantitatief criterium, de uiteindelijke oordeelsvorming is echter 
altijd een combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve afwegingen. De rapporteringstolerantie, de 
maatstaf die geldt voor het rapporteren van fouten en onzekerheden, is door de raad bepaald op 
€ 100.000. Dit houdt in dat in de voorliggende rapportage alle door ons geconstateerde 
tekortkomingen en onzekerheden zijn opgenomen die afzonderlijk de rapporteringstolerantie 
overtreffen. 

Verplichtingen inzake Single information en Single audit (SiSa) 
Uw gemeente is op grond van wettelijk voorschrift verplicht de verantwoordingsinformatie, voor de met 
name benoemde specifieke uitkeringen hieromtrent, op te nemen in een bijlage bij de jaarrekening op 
basis van een door het ministerie van BZK voorgeschreven model. Bij de controle van deze bijlage 
betrekken wij de door het ministerie van BZK hiervoor gegeven aanwijzingen (Circulaire Single 
Information Single Audit 2012 , waarin onder andere opgenomen de Nota verwachtingen 
accountantscontrole 2012). 
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De hierbij geconstateerde fouten en onzekerheden dienen op grond van het Besluit 
Accountantscontrole Provincies en Gemeenten in het verslag van bevindingen te worden opgenomen 
indien de navolgende rapporteringstolerantie per specifieke uitkering wordt overschreden: 
- € 10.000 indien de omvangbasis kleiner dan of gelijk aan € 100.000 is; 

10% indien de omvangbasis groter dan € 100.000 en kleiner dan of gelijk aan € 1.000.000 is; 
€ 100.000 indien de omvangbasis groter dan € 1.000.000 is. 
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Informatie uit hoofde van onze functie als controlerend 
accountant 
In onderstaand schema hebben wij een aantal onderwerpen opgenomen die u als raad behulpzaam 
kunnen zijn bij het invullen van uw controlerende rol. 
Aandachtsgebied 
Algemeen aanvaarde controlestandaarden 
Onze controle is verricht in overeenstemming 
met Nederlands recht waaronder het Besluit 
Accountantscontrole Provincies en Gemeenten. 
Dit betekent dat een redelijke mate van 
zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening 
geen onjuistheden van materieel belang bevat. 
Onderdeel van onze controle is het uitvoeren 
van een evaluatie van de interne 
beheersingsmaatregelen teneinde de mate en 
diepgang van onze testwerkzaamheden te 
plannen. 
Belangrijke verslaggevinggrondslagen 
Wij beoordelen de keuze van en de wijzigingen in 
belangrijke verslaggevingsgrondslagen en 
controleren de toepassing van het Besluit 
Begroting en Verantwoording voor Provincies 
en Gemeenten (BBV). 

Mededeling 

Bij de jaarrekening 2012 hebben wij een 
goedkeurende controleverklaring afgegeven op het 
gebied van de getrouwheid en rechtmatigheid. 

Er hebben zich in 2012 geen belangrijke wijzigingen 
voorgedaan in de gehanteerde 
verslaggevingsgrondslagen. De in 2012 
doorgevoerde wijzigingen in het BBV zijn, voor zover 
van toepassing, op toereikende wijze 
geïmplementeerd. 
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Onze mening over de gehanteerde 
waarderings-grondslagen en naleving van 
wettelijke bepalingen en richtlijnen voor de 
financiële verslaggeving 
Wij bespreken met het college van 
burgemeester en wethouders en het 
management de kwaliteit en niet alleen de 
aanvaardbaarheid van de gehanteerde 
waarderingsgrondslagen, de consistente 
toepassing daarvan alsmede de duidelijkheid en 
volledigheid van de jaarverslaggeving. In deze 
bespreking komen tevens zaken aan de orde die 
een significante invloed hebben op de kwaliteit 
van de jaarverslaggeving, zoals: 

nieuwe of gewijzigde 
waarderingsgrondslagen; 
schattingen, beoordelingen en onzeker
heden; 
bijzondere transacties; 
waarderingsgrondslagen met betrekking 
tot significante jaarrekeningposten, 
inclusief het tijdstip waarop transacties 
plaatsvinden en de periode waarin die 
worden verantwoord. 

De gekozen waarderingsgrondslagen zijn 
aanvaardbaar en consistent toegepast met 
betrekking tot de significante jaarrekeningposten en 
bijzondere transacties. Dit geldt tevens voor het 
tijdstip waarop die transacties hebben 
plaatsgevonden, de periode waarin zij zijn 
verantwoord en de desbetreffende toelichtingen in 
de jaarrekening. 

Verschillen van inzicht met het management 
over administratieve en verslaggevingkwesties 

Beoordelingen en schattingen van het 
management 
Voor het opstellen van de jaarrekening moeten 
vaak schattingen worden gemaakt. 
Bepaalde schattingen zijn van bijzonder belang 
door hun invloed op de jaarrekening en de 
waarschijnlijkheid dat toekomstige 
gebeurtenissen significant afwijken van de 
verwachtingen van het college van 
burgemeester en wethouders en het 
management. 

Er waren geen verschillen van inzicht met het 
college van burgemeester en wethouders en het 
management over de waarderingsgrondslagen, de 
financiële administratie, de verslaggeving of onze 
controlewerkzaamheden. 

Wij onderschrijven de schattingen en de wijze 
waarop deze worden gemaakt door het management 
en het college van burgemeester en wethouders. 
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Volledigheid verplichtingen, claims, risico's en 
garanties 
De gemeente Woerden gaat gedurende een 
boekjaar tal van transacties aan. Het overgrote 
deel van deze transacties hebben hun weerslag 
in de financiële administratie. Een deel van de 
door uw gemeente in 2012 aangegane 
transacties heeft geen weerslag in de financiële 
administratie over 2012 , terwijl hieruit wel 
financiële consequenties kunnen volgen. 
Als voorbeeld in dit kader noemen wij afgesloten 
contracten en aansprakelijkheidsstellingen. 
Werking van de interne 
beheersingsmaatregelen (waaronder de 
continuïteit en betrouwbaarheid) van de 
geautomatiseerde gegevensverwerking 
In het kader van de controle van de jaarrekening 
brengt de accountant verslag uit omtrent zijn 
bevindingen met betrekking tot de continuïteit 
en betrouwbaarheid van de geautomatiseerde 
gegevensverwerking. Onze controle was niet 
primair gericht op het doen van een uitspraak 
omtrent de continuïteit en betrouwbaarheid van 
(delen van) de geautomatiseerde 
gegevensverwerking en wij hebben daartoe ook 
geen opdracht van het management ontvangen. 
Overige informatie in documenten die de 
gecontroleerde jaarrekening bevatten 

Materiële fouten, fraudes en illegale 
handelingen 

Aangezien wij als accountant niet in staat zijn vast te 
stellen dat alle niet uit de administratie blijkende 
relevante verplichtingen, risico's en garanties 
volledig en juist in de jaarrekening zijn verwerkt, 
hebben wij het college van burgemeester en 
wethouders gevraagd schriftelijk te bevestigen dat 
bij het opmaken van de jaarrekening alle relevante 
(en bekende) feiten en omstandigheden zijn 
betrokken. Wij hebben deze bevestiging ontvangen. 

De jaarrekeningcontrole heeft geen tekortkomingen 
in de continuïteit en betrouwbaarheid van de 
geautomatiseerde gegevensverwerking aan het licht 
gebracht. 

Uit hoofde van onze wettelijke controletaak hebben 
wij alleen de jaarrekening gecontroleerd. 
Het jaarverslag is door ons beoordeeld op mogelijke 
tegenstrijdigheden met de jaarrekening. 
Hoewel hier niet specifiek op gericht, hebben onze 
controlewerkzaamheden het afgelopen jaar geen 
materiële fouten, fraudes of andere illegale 
handelingen, uitgevoerd door het college van 
burgemeester en wethouders, het management of 
andere werknemers, aan het licht gebracht. 
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Onze onafhankelijkheid 
Onafhankelijkheid is naast deskundigheid een 
van de pijlers van onze beroepsuitoefening. 
Wij hechten aan onze reputatie op het gebied 
van deskundigheid en onafhankelijkheid. 
Wij kennen een groot aantal maatregelen, 
vastgelegd in een continu geactualiseerde 
database, die de onafhankelijkheid dienen te 
waarborgen. Periodiek wordt de naleving van 
interne en externe onafhankelijkheids
voorschriften beoordeeld, bijvoorbeeld ten 
aanzien van potentieel conflicterende diensten 
en de financiële onafhankelijkheid. 
Onze professionals moeten jaarlijks hun 
onafhankelijkheid bevestigen. 

Wij voldoen op alle punten aan de 
onafhankelijkheidsregelgeving die op ons van 
toepassing is. 


