


Vertrouwelijk 
Aan het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur van: 
Plassenschap Loosdrecht e.o. 

<t bakertilly 

Utrecht, 30 september 2019 

Geachte leden van het dagelijks- en algemeen bestuur, 

Hierbij bieden wij u het verslag van bevindingen aan bij onze controle van de 
jaarrekening 2018 van Plassenschap Loosdrecht e.o. (hierna: LSD), zoals 
overeengekomen in de door u en ons getekende opdrachtbevestiging (d.d. 
28 januari 2019). 

Het verslag van bevindingen bevat bevindingen en conclusies die naar 
aanleiding van onze werkzaamheden naar voren zijn gekomen. Het verslag 
van bevindingen is uitsluitend opgesteld voor uw gebruik en mag daarom 
zonder onze toestemming niet aan derden ter inzage worden verstrekt. 

Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands 
recht. 

Wij hebben u gemachtigd om onze goedkeurende controleverklaring op te 
nemen in uw jaarrekening 2018. 

Wanneer de jaarrekening niet onveranderd wordt vastgesteld door het 
dagelijks- en algemeen bestuur (hierna gezamenlijk: 'het bestuur') en 
leidt tot een aangepaste jaarrekening, dient u opnieuw onze 
toestemming te verkrijgen voor het opnemen van onze 
controleverklaring. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en 
ijn graag bereid de inhoud van deze rapportage nader toe te lichten. 
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1. Opdracht, scope en uitkomsten <t bakertilly 

Controleopdracht 
De jaarrekeningcontrole is gericht op het uitbrengen van een onafhankelijk oordeel 
omtrent de getrouwheid en de rechtmatigheid van de jaarrekening van LSD. Daarbij 
hebben wij gecontroleerd of de jaarrekening in alle van materieel belang zijnde 
aspecten is opgesteld in overeenstemming met de BBV. Hierbij hebben wij zowel 
systeemgerichte werkzaamheden (tijdens de interim-controle) als gegevensgerichte 
werkzaamheden (tijdens de balanscontrole) uitgevoerd. 

Opzet en reikwijdte controle 
Onze controle is gericht op het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid dat de 
jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Het is echter niet 
uitgesloten dat er afwijkingen voorkomen die voor de jaarrekening als geheel niet van 
belang zijn. Er is geen sprake van een absolute mate van zekerheid. Daarnaast richt 
ons onderzoek zich niet op het voorkomen en ontdekken van fraude. De primaire 
verantwoordelijkheid hiervoor berust bij de directie en het bestuur van LSD. Wij zijn 
hier als accountant dan ook niet voor verantwoordelijk en aansprakelijk. 

Materialiteit 
Bij het uitvoeren van onze werkzaamheden hanteren wij een goedkeuringstolerantie, 
ook wel materialiteit genoemd. Bij de uitvoering van onze controlewerkzaamheden 
inzake de jaarrekening hebben wij de goedkeuringstolerantie gehanteerd in 
overeenstemming met het Besluit Accountscontrole provincies en gemeenten (BAP3). 
Hieruit volgt dat wij voor de jaarrekening een tolerantie voor fouten van€ 30.000 (1 % 
van de lasten inclusief toevoeging aan de reserves) hebben gehanteerd en een 
tolerantie voor onzekerheden van€ 92.000 (3% van de lasten inclusief toevoegingen 
aan de reserves). Wij hebben een rapporteringsdrempel gehanteerd van€ 1.500. 

Controleverklaring 
Wij hebben u gemachtigd om onze goedkeurende controleverklaring op te nemen in uw 
jaarrekening 2018. 

Niet-gecorrigeerde afwijkingen 
Naar aanleiding van de door ons verrichte werkzaamheden hebben wij geen niet 
gecorrigeerde afwijking geconstateerd welke boven de rapporteringstolerantie van 
€ 1.500 uitkomt. 

Grondslagen 
Jaarlijks stellen wij vast of de gekozen waarderingsgrondslagen aanvaardbaar zijn en 
consistent zijn toegepast. Wij zijn van mening dat de gekozen waarderingsgrondslagen 
aanvaardbaar zijn en dat de toepassing daarvan, samen met de in de jaarrekening 
opgenomen toelichtingen, een getrouw beeld geven van de financiële positie en het 
resultaat van LSD. 

Administratieve Organisatie en Interne Beheersing 
ln het kader van de controle van de jaarrekening 2018 hebben wij onder meer de 
Administratieve Organisatie en Interne Beheersing (hierna te noemen: AO/IB) beoordeeld. 
Hierbij is tevens de geautomatiseerde gegevensverwerking betrokken, voor zover van 
belang voor de jaarrekeningcontrole. Tijdens de uitvoering hebben wij ons gericht op het 
onderzoeken, beoordelen en toetsen van de AO/IB. Voor de bevindingen van de interim 
controle verwijzen wij naar de management letter van 1 februari 2019. 
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1. Opdracht, scope en uitkomsten <t bakertilly 

Proces jaarrekeningcontrole 
ln ons eerste jaar 2017 is de controle zeer moeizaam gelopen. Wij hebben een 
evaluatie gehad na de controle om een verbetertraject in te zetten voor 2018. ln 2018 
heeft er echter nauwelijks verbetering plaatsgevonden. De kwaliteit van de eerste 
versie van de jaarrekening was nog steeds onvoldoende. Veel correcties zijn er 
verwerkt en nadere toelichtingen moesten nog opgenomen worden. Ondanks het 
moeizame proces willen wij de medewerkers van RMN bedanken voor hun inzet en 
ook de goede werksfeer. 

Om inzicht te verschaffen in de oorzaken van het moeizame proces waardoor ook het 
aantal uren van de accountantscontrole fors hoger is dan begroot zijn hieronder 
puntsgewijs de belangrijkste redenen benoemd. 

Onvoldoende BBV kennis binnen de organisatie. Als gevolg hiervan is de kwali:eit 
van de jaarrekening, het controle dossier, de tussentijdse cijfers en de begroting 
onvoldoende cq onbetrouwbaar. 
Onvoldoende interne controle alsmede inhoudelijke analyses op rapportages cq 
opgeleverde controledocumentatie. 
Administratie onvoldoende op diverse elementen. Hierbij valt te denken aan 
inzicht in verplichtingen, de contractenadministratie, inzicht in bezittingen 
(materiele vaste activa) en het onderhoudsplan (voorziening grootonderhoud). 

Managementinzicht en schattingen 
Schattingen op basis waarvan sommige jaarrekeningposten worden bepaald, zijn 
gebaseerd op inzichten van het management. ln uw jaarrekening is sprake van een 
schattingspost ten aanzien van (im)materiele vaste activa, vorderingen en 
voorzieningen. Deze schattingen zijn van bijzonder belang door hun invloed op de 
jaarrekening en de waarschijnlijkheid dat toekomstige gebeurtenissen (significant) 
afwijken van de verwachtingen van het management. 

Een goed inzicht in de jaarrekening vereist kennis van deze posten. Als onderdeel van de 
controle hebben wij de aanvaardbaarheid van de schattingen beoordeeld. Wij hebben 
vastgesteld dat de inschattingen aanvaardbaar zijn in het kader van de jaarrekening. Voor 
wat betreft de voorzieningen verwijzen wij u naar pagina 12. 

Geautomatiseerde gegevensverwerking 
Op grond van artikel 393 lid 4, Titel 9 Boek 2 BW rapporteren wij onze bevindingen met 
betrekking tot de betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde 
gegevensverwerking in dit verslag. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de 
accountantscontrole van de jaarrekening niet specifiek is gericht op de betrouwbaarheid 
en continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking. De door ons uitgevoerde 
werkzaamheden hebben evenwel geen bevindingen opgeleverd die wij in dit kader onder 
uw aandacht moeten brengen. 

Over de inrichting van de IT-omgeving hebben wij reeds gerapporteerd in onze 
managementletter van 1 februari 2019. 

Jaarverslag 
De jaarstukken 2018 bestaan uit "het jaarverslag" en de "jaarrekening". 
ln het jaarverslag worden de beleidsuitgangspunten en beleidsevaluaties zichtbaar. 
Primair object van de accountantscontrole (op grond van Artikel 213 van de 
Gemeentewet) is het overzicht van baten en lasten met toelichting en de balans met 
toelichting zoals in het boekwerk "jaarrekening" is opgenomen. Het jaarverslag valt 
hierdoor niet onder de accountantscontrole. 

Wij hebben vastgesteld dat het jaarverslag, in het licht van de tijdens onze 
controlewerkzaamheden verkregen kennis en begrip omtrent LSD en haar omgeving, 
geen materiële onjuistheden bevat. Tevens hebben wij vastgesteld dat alle verplichte 
elementen, zoals opgenomen in artikel 213 lid 3 onder d van de Gemeentewet, zijn 
opgenomen in het jaarverslag. 
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2. Ontwikkelingen in de jaarcijfers <t bakertilly 
Overzicht van baten en lasten 
De baten en lasten zijn gedaald ten opzichte van 2017. Dit komt 
voornamelijk door het project Veenslib waardoor de overige 
baten en kosten onderhoud en vuilafvoer in 2017 incidenteel 
hoger waren. 

Zoals op de volgende pagina is toegelicht is in 2018 een 
eenmalige afschrijving subsidies en mutatie bestemmingsreserve 
verwerkt van€ 647.000. Verder zien wij dat de doorbelaste 
personeelskosten en overige doorbelaste kosten aanzienlijk 
toenemen als gevolg van een afname van het aantal schappen 
en de stijgende overhead bij RMN. 

Overzicht van baten en lasten 

I Bijgestelde EUR x 1.000 
2018 begroting 2018 2017 

Lasten 
Doorbelaste personeelskosten 956 900 853 
Overige doorbelaste kosten 336 297 206 
Personeel en diensten van derden 55 60 57 
Afschrijving & rente 268 285 374 
Extra afschrijving subsidies 647 647 
Huren en pachten 
Bestuurs- en apparaatkosten 169 126 168 
Belastingen en verzekeringen 24 27 22 
Energie- en waterkosten 21 19 18 
Onderhoud en vuilafvoer 499 417 1.431 
Voorzieningen 104 104 103 
Overige lasten 5 5 3 
Nagekomen lasten 10 10 7 
Totaal lasten 3.094 2.897 3.242 

Baten 
Opbrengsten van eigendommen -286 -280 -261 
Rechten -304 -300 -292 
Overige baten -167 -64 -1.104 
Nagekomen baten -2 -2 -2 
Dekkingsmiddelen -1.631 -1.580 -1.732 
T otaat baten -2.390 -2.226 -3.391 

Toevoegingen en onttrekkingen reserves 
Mutatie bestemmingsreserve af (subsidies) -647 -647 -113 
Mutatie bestemmingsreserve af -43 -120 -23 
Gerealiseerd resultaat (minsaldo i9._i:1<>_sitief) 14 -96 -285 

EURx 1.000 Bijgestelde 
2018 begroting 2018 2017 

Uitspitsing dekkkingsmiddeten: 
Deelnemersbijdragen 1.320 1.319 1.306 
Deelnemersbijdrage doorschuif BlW 311 261 426 

1.631 1.580 1.7~ 
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2. Ontwikkelingen in de jaarcijfers Ct bakertilly 
Balans 
De toename van de activa is met name veroorzaakt door een hogere uitzetting in 's Rijxs schatkist als gevolg van het 
aangaan van een nieuwe lening ad€ 2.000.000 (zie ook onderhandse lening bij de passiva). Het eigen vermogen is met 
€ 704.000 gedaald ten opzichte van 2017 voornamelijk omdat de subsidie ten behoeve van kapitaallasten in 2018 volledig 
is onttrokken als gevolg van gewijzigde richtlijnen van het BBV. Vanaf 2018 moet de bestemmingsreserve subsidies 
volledig onttrokken en in mindering gebracht worden op de (materiële) vaste activa. Op basis van vraag 2017.027 (vraag 
& antwoord BBV) kan dit echter niet via een directe saldering plaatsvinden. Hierdoor moet een éénmalige extra 
afschrijvingslast in de exploitatie plaatsvinden. De bijdrage valt dus vrij uit de bestemmingsreserve en wordt indirect in 
mindering gebracht op de boekwaarde van de investering door de extra afschrijvingslast ter hoogte van dit bedrag te 
dekken 

Bovendien is hier sprake van een stelselwijziging (zie ook notitie BBV stelsel- en schattingswijziging). ln de BBV is een 
stelselwijziging een wijziging van de 'vrij te kiezen' waarderingsgrondslagen. Concreet is dit dus de wijziging van het 
verantwoorden als bestemmingsreserve naar het in mindering brengen op het actief. Deze stelselwijziging mag binnen de 
BBV niet volgens de retrospectieve methode (dus niet met terugwerkende kracht) verwerkt worden. 

Nieuwe lening / liquiditeit/ solvabiliteit 
ln 2018 heeft LSD een nieuwe lening afgesloten bij de BNG van€ 2.000.000. Hierdoor is de liquiditeit van de LSD 
aanzienlijk gestegen. De current ratio (vlottende activa/ kort vreemd vermogen) is 2, 1 in 2018 (2017: 0,35). Door het 
afsluiten van een nieuwe lening en de vrijval van de subsidie t.b.v. kapitaallasten is de solvabiliteit aanzienlijk gedaald in 
2018 naar 21,1% (2017: 43,6%). 

Resultaat en liquiditeitsontwikkeling vanaf 2019 
Wij vragen uw aandacht voor de resultaat en liquiditeitsontwikkeling. Op de vorige pagina was reeds zichtbaar dat het 
gerealiseerd resultaat over boekjaar 2018 aanzienlijk is gedaald ten opzichte van boekjaar 2017. Onderstaande factoren 
hebben (mogelijk) een negatief effect op de navolgende jaren waardoor het resultaat negatief kan uitvallen: 
• Er is een nieuwe lening afgesloten in 2018 de rentelasten bedragen circa€ 31.000; 
• De doorbelasting van personeelskosten en overige kosten vallen mogelijk nog hoger uit doordat de 

bestemmingsreserve liquidatie UHVK in RMN nog relatief beperkt is ultimo 2018. 

Ten aanzien van de liquiditeit ontstaat er (mogelijk) ook extra druk als gevolg van: 
Aanvullende aflossingen als gevolg van de nieuwe lening; 

• Toename uitgaven voorziening egaliseren onderhoudskosten; 
• lagere cashflow als gevolg van mogelijke negatieve exploitatie. 

Wij adviseren u een meerjaren resultaat- en liquiditeitsprognose op te stellen teneinde vast te stellen of aanvullende 
financiering en/of verhoging van de deelnemersbijdragen noodzakelijk is. 

Balans 
~UR x 1.000 31-12-2018 31-12-2017. 
Activa 
lmmateriele vaste activa 4 5 
Materiële vaste activa 3.584 3.811 
Vaste activa 3.588 3.816 

Vorderingen op openbare lichamen 61 177 
Uitzettingen in ·s Rijks schatkist 1.357 3 
Overige vorderingen 15 64 
Liquide middelen 140 50 
Overlopende activa 7 11 -·-·- -- Vlottende activa 1.580 305 

Totaal activa 5.168 4.121 
Passiva 
Eigen vermogen 1.091 1.795 
Voorziening egaliseren onderhoudskosten 495 415 
Onderhandse leningen 2.814 1.048 
Vaste passiva 4.401 3.258 

Overige schulden 619 628 
Overlopende passiva 148 235 
Vlottende passiva 767 863 
Totaal J>_assiva 5.168 4.121 
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3. Controlebevindingen <t bakerti Lly 
Wet Normering Topinkomens (WNT) 
De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 
(WNT) is op 1 januari 2014 in werking getreden. De WNT stelt maxima aan de 
bezoldiging van topfunctionarissen. ln de WNT wordt het begrip topfunctionaris nader 
gedefinieerd; het wetsvoorstel 'Aanpassingswet WNT' benadrukt dat alleen sprake is 
van een topfunctionaris als sprake is van leidinggeven aan de gehele organisatie. ln de 
WNT worden ook maxima aan bezoldiging van de topfunctionaris gesteld van€ 189.000 
(2017: € 181.000). De bezoldiging van topfunctionarissen in deeltijd of met een 
aanstelling korter dan 12 maanden in een boekjaar, wordt omgerekend naar een 
voltijdsbezoldig ing. 

De WNT bevat een openbaarmakingsverplichting van de bezoldiging van 
topfunctionarissen via de jaarrekening van de organisatie en inzending aan de 
(vak)minister. Voor andere functionarissen geldt alleen een 
openbaarmakingsverplichting bij overschrijding van de bezoldigingsnorm. 

ln de jaarrekening van de LSD over boekjaar 2018 is op juiste wijze rekening gehouden 
met de bepalingen uit de WNT. Wij geven uw wel in overweging, vanuit het 
controleprotocol WNT 2018, om voor het boekjaar 2019 een risicoanalyse uit te voeren 
en de IS-maatregelen aantoonbaar vast te leggen. 

Anticumulatie bepaling WNT 
Met ingang van boekjaar 2018 dienen ook de ontvangen vergoedingen die bij andere 
WNT plichtige instellingen zijn ontvangen te worden verantwoord in de WNT 
verantwoording. Aangezien het voor ons niet mogelijk is de volledigheid vast te stellen 
van de dienstbetrekkingen en de ontvangen vergoedingen, is in het WNT 
controleprotocol opgenomen dat wij de anticumulatiebepaling niet hoeven te 
controleren. ln onze controleverklaring is dit ook als zodanig toegelicht. 

Europese aanbestedingen 
Inkoop en aanbesteding is uit het oogpunt van rechtmatigheid van belang maar ook 
vanuit kostenbesparingen. Het doorlopen van aanbestedingsprocedures vergt een 
zorgvuldige voorbereiding en aanzienlijke doorlooptijd. ln 2018 hebben bij LSD geen 
Europese aanbestedingen plaatsgevonden. Vanuit de analyse op de kosten hebben 
wij geen bevindingen die gevolgen hebben met betrekking tot de rechtmatigheid. De 
strekking van de controleverklaring met betrekking tot de rechtmatigheid is hierdoor 
een goedkeurend oordeel. 

Voorts merken wij op dat er geen contractenregister met betrekking tot de inkopen 
aanwezig is. Om uiteindelijk 'in control' te zijn, heeft een contactenregister een hoge 
prioriteit. Wij geven u derhalve het advies om een actueel contractenregister op te 
stellen alsmede een periodieke controle uit te voeren door een functionaris met 
voldoende kennis van de geldende aanbestedingsregels. Wij verwijzen u voor meer 
informatie naar de Bado-notitie 'de verbijzonderde interne controle bij decentrale 
overheden' d.d. 14 februari 2019, de SOO-notitie 'Uitvoering van de controle op 
aanbestedingsrechtmatigheid bij de jaarrekeningcontrole van decentrale overheden' 
d.d. 17 januari 2019 en de Kadernota rechtmatigheid van de Commissie BBV. 
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3. Controlebevindingen <t bakerti Lly 

Kasgeld Mijndense Sluis 
Ultimo 2018 is het kasgeld aanzienlijk gestegen ten opzichte van 2017. Naar aanleiding 
van de controle van de sluisgelden hebben wij een verschil van € 2.684 geconstateerd bij 
de kas van de (hoofd) sluiswachter. Dit verschil kan drie oorzaken betreffen: 
1. Onttrekking van kasgeld (fraude) 
2. Verlies van sluiskaartjes 
3. Diefstal derden 

Het management heeft besloten dit verschil te accepteren en geen verdere actie te 
ondernemen. Naar aanleiding hiervan hebben wij het kasverschil gecorrigeerd op de 
baten. Wij adviseren het kasgeld ten alle tijden zo laag mogelijk te houden door dit 
vroegtijdig af te storten en periodieke controle uit te voeren bij de sluiswachters (bv. 
mystery shoppers). 

Doorbelasting vanuit RMN 
Kosten vanuit RMN zijn naar de schappen doorbelast op basis van geschreven directe 
uren. Indirecte uren en apparaatskosten zijn doorbelast in dezelfde verhouding als de 
direct geschreven uren. Op basis hiervan is 28,38% doorbelast naar LSD en 71,62% naar 
Recreatieschap Stichtse Groenlanden. ln 2017 was de doorbelasting nog bepaald op 
basis van de verhouding van de deelnemersbijdragen in de begroting. Wanneer dit voor 
2018 op basis van de deelnemersbijdragen in de definitieve begroting zou worden bepaald 
is de afwijking in de doorbelasting minimaal (rond de 1%). 

Bestemmingsreserve 
ln 2018 is er€ 42.891 onttrokken van de bestemmingsreserve Zichtwerk 2. Wij hebben 
vastgesteld dat deze kosten conform de bestemming zijn besteed. Dit bedrag is wel lager 
dan het begrote bedrag ad € 119.600. De bestemmingsreserves zijn gevormd met een 
specifiek doel en wij adviseren u om de bestemmingsreserves inhoudelijk te beoordelen in 
hoeverre deze nog benut gaan worden. 

Egalisatievoorziening groot onderhoud 
ln 2018 is er€ 104.000 gedoteerd aan de voorziening groot onderhoud en€ 24.086 aan 
kosten onttrokken. Wij hebben vastgesteld dat er€ 32.701 aan kosten voor gemaakte 
inspectie-uren onterecht ten laste van de voorziening waren gebracht. Dit is na overleg 
gecorrigeerd in de jaarrekening. 

De bestede kosten ten laste van de voorziening lopen niet conform het onderhoudsplan 
doordat onderhoud wordt uitgesteld. Het gevolg hiervan is dat de voorziening toeneemt. ln 
2019 en 2020 heeft LSD gepland dit achterstallig onderhoud uit te voeren. 

ln het accountantsverslag van vorig jaar is opgenomen dat de commissie BBV adviseert het 
onderhoudsplan iedere 5 jaar te actualiseren. Deze periode is inmiddels verstreken echter 
hebben wij van u begrepen dat de implementatie van Geo Vis ia naar verwachting eerst in 
2021 afgerond is. Aangezien het onderhoudsplan niet up to date is bestaat de mogelijkheid 
dat de dotaties en daarmee ook de totale voorziening te hoog of te laag is opgenomen in de 
jaarrekening. Vooralsnog hebben wij hier geen indicatie voor. 

Schuldpositie aan Provincie Noord Holland 
Ter compensatie van de niet te vorderen BTW krijgt LSD een compensatie van haar 
deelnemers (Transparantie BTW). Deze compensatie is over 2018 een bate van€ 311.385. 
De deelnemers ontvangen einde boekjaar een afrekening van de werkelijke transparantie 
BTW, behalve Provincie Noord-Holland. De Provincie betaald een vast bedrag op basis van 
de begroting, waarbij geen terugbetaalverplichting is opgenomen. Wij willen u erop attent 
maken dat indien de realisatie hoger of lager uitvalt dan de begroting LSD te veel / te weinig 
compensatie ontvangt van Provincie Noord-Holland. Ultimo 2018 heeft LSD€ 175.482 meer 
ontvangen van de Provincie (schuldpositie op de balans) omdat de realisatie inzake 
investeringen en/of kosten lager uitvallen dan de begroting 2018. 
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3. Controlebevindingen <t bakerti Uy 

Materiële vaste activa (grond en water) 
Wij hebben vastgesteld dat bij LSD er geen directe koppeling is tussen de het saldo aan 
grond en water in de jaarrekening/activastaat en de eigendomsaktes. Op basis van onze 
controle hebben wij geen indicatie dat er onjuistheden in de jaarrekening zitten, echter 
adviseren wij u deze koppeling inzichtelijk te maken. 

Project veenslib 
Wij hebben vastgesteld aan de hand van de gecontroleerde subsidieverklaring de 
balanspositie vastgesteld. Naar aanleiding hiervan hebben wij een correctie voorgesteld 
van€ 8.304, welke na overleg is gecorrigeerd in de jaarrekening. Het veenslib project is 
voorlopig uitgesteld in 2019. 

Weerstandsvermogen 
ln de programmaverantwoording is het weerstandsvermogen en bijbehorende risico's 
uitgewerkt. Deze risico's zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar en mogelijk 
verouderd. Wij adviseren u om de risico's jaarlijks te actualiseren en financieel beter te 
onderbouwen teneinde het gewenste weerstandsvermogen te berekenen. 

Geen (materiële) afwijkingen die in het oordeel moeten worden betrokken in het 
kader van begrotingsrechtmatigheid 
De toe te passen normen voor het begrotingscriterium zijn gebaseerd op Artikel 189, 190 
en 191 van de Gemeentewet en moeten door het bestuur zelf nader worden ingevuld en 
geconcretiseerd. Dit gebeurt door middel van de begroting, via de verordening op het 
financieel beheer en het controleprotocol. 

Het systeem van budgetbeheer en -bewaking moet waarborgen dat de baten en lasten 
binnen de begroting blijven en dat belangrijke wijzigingen of dreigende overschrijdingen 
tijdig worden gemeld aan het bestuur, zodat deze tijdig (binnen het begrotingsjaar) een 
besluit kan nemen. Een systeem met onvoldoende waarborgen voor tijdige melding aan 
het bestuur van budgetoverschrijdingen brengt het risico met zich mee dat inbreuk wordt 
gemaakt op het budgetrecht van het Bestuur. 

Het begrotingscriterium is verder verfijnd en uitgewerkt in de kadernota rechtmatigheid die 
door de commissie BBV is uitgebracht. Een belangrijke inhoudelijke aanvulling betreft de 
vaststelling, dat het overschrijden van de begroting altijd onrechtmatig is maar niet in alle 
gevallen hoeft te worden meegewogen in het accountantsoordeel. Essentieel is dat het 
bestuur nadere regels kan stellen wanneer kostenoverschrijdingen die worden 
gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten (1 ), kostenoverschrijdingen 
passend binnen het beleid (2) en kostenoverschrijdingen bij open-einde regelingen (3) 
moeten meewegen bij het oordeel van de accountant. 

ln die gevallen dat het bestuur geen nader beleid stelt, geldt het uitgangspunt dat deze 
kostenoverschrijdingen door de accountant niet bij de beslissing of al dan niet een 
goedkeurende controleverklaring kan worden gegeven, worden betrokken. Deze 
kostenoverschrijdingen moeten dan wel goed herkenbaar in de jaarrekening zijn 
opgenomen. 

ln de jaarstukken 2018 legt het bestuur in de toelichting op het overzicht van baten en 
lasten verantwoording af over de realisatie van de lasten en baten ten opzichte van de 
begroting na wijziging. Wij hebben vastgesteld dat deze wijzigingen juist in het jaarverslag 
en de jaarrekening zijn toegelicht. 
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3. Controlebevindingen (t bakertilly 

Vennootschapsbelasting 
Met ingang van 1 januari 2016 zijn overheidslichamen vennootschapsbelastingplichtig 
voor zover zij een onderneming drijven. Hiervan is sprake, indien aan de volgende 
cumulatieve voorwaarden is voldaan: 

• Er is sprake van een duurzame organisatie van arbeid en kapitaal; 
• Waarmee wordt deelgenomen aan het economisch verkeer; en 
• Waarmee structureel overschotten worden gerealiseerd. 

Indien aan het laatste vereiste niet of slechts incidenteel wordt voldaan, kan er toch 
sprake zijn van een onderneming in fiscale zin, indien met de betreffende activiteit in 
concurrentie wordt getreden met wel belastingplichtige partijen. Door de fiscale afdeling is 
een scan uitgevoerd voor wat betreft de mogelijke vennootschapsbelastingplicht over 
boekjaar 2018. Op basis van de jaarrekening 2018 alsmede ervaringen uit de praktijk 
verwachten wij dat de impact van de invoering van de Vpb-plicht voor overheidsbedrijven 
voor LSD gering zal zijn, doch wij kunnen de risico's niet volledig uitsluiten. Wij adviseren 
in ieder geval een analyse te (laten) maken en de in dat kader ingenomen standpunten en 
onderbouwingen op een deugdelijke wijze te verankeren in het Vpb-dossier. Uit dit dossier 
moet blijken dat de ingenomen standpunten in ieder geval pleitbaar zijn. Op die manier 
wordt in ieder geval het boeterisico beperkt. Wij adviseren dat LSD in ieder geval in de 
risicoparagraaf vanaf 2019 melding maakt van de mogelijk andersluidende standpunten 
van de Belastingdienst. Gelet op de huidige stand van de wetgeving en jurisprudentie en 
visievorming bij de Belastingdienst zijn andere standpunten met betrekking tot de Vpb 
positie op onderdelen mogelijk. Wij raden u aan een impact- en risicoanalyse uit te laten 
voeren. 
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4. Overige onderwerpen ((; bakertilly 

Fraude en naleving wet- en regelgeving 
De directie is primair verantwoordelijk voor het voorkomen van fraude, het naleven 
van wet- en regelgeving en voor een cultuur van eerlijkheid en integriteit en dient 
zowel preventieve als repressieve beheersingsmaatregelen te nemen om de kans 
op fraude en overtreding van wet- en regelgeving zo veel mogelijk te beperken. Het 
bestuur is verantwoordelijk voor het toezicht op de directie in de uitvoering van 
deze taken. 

Voor het uitoefenen van deze verantwoordelijkheid maakt het management gebruik 
van diverse beheersingsmaatregelen, zoals interne richtlijnen en gedragscodes, 
controle technische functiescheiding en periodieke rapportages over financiën. 

Ten behoeve van onze jaarrekeningcontrole identificeren wij, in het kader van NV 
COS 240/250, de risico's met betrekking tot fraude en overtreding van wet- en 
regelgeving en beoordelen wij de interne beheersings-maatregelen die gericht zijn 
op het voorkomen en signaleren van (materiële) fraude en niet-naleving van wet 
en regelgeving. Voor zover relevant voor onze controle voeren wij 
gegevensgerichte controlewerkzaamheden uit. Onze controle is echter niet 
specifiek gericht op het signaleren van fraude en niet-naleving van wet- en 
regelgeving. ln het kader van onze controle hebben wij geen bevindingen te 
melden met betrekking tot fraude behoudens hetgeen is vermeld op pagina 12. 

Onafhankelijkheid externe accountant 
ln dit rapport vragen wij uw aandacht voor een aantal aspecten inzake onze 
onafhankelijkheid als externe accountant. 

Dit verslag is een van de waarborgen die conform de Verordening inzake de 
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) jaarlijks moeten 
worden opgesteld en met u moeten worden besproken. 

Bevestiging onafhankelijke positie 
Op grond van dit verslag zijn wij van mening dat wij in relatie tot uw organisatie, in 
overeenstemming met de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants 
bij assurance-opdrachten (ViO) en artikel 24a van de Wet toezicht 
accountantsorganisaties (Wta), onafhankelijk hebben gefunctioneerd en dat de 
objectiviteit van onze oordeelsvorming in het afgelopen jaar niet is aangetast. 

Kwaliteitsborging 
Baker Tilly heeft diverse organisatorische maatregelen getroffen om haar 
onafhankelijkheid en die van haar medewerkers te waarborgen. Deze maatregelen 
omvatten onder meer: 

Jaarlijkse bevestiging van onafhankelijkheid door partners, professionals en 
ondersteunende stafdiensten; 
Cliënt- en opdrachtacceptatieprocedures, waaronder een beoordeling of er sprake 
is van mogelijk conflicterende diensten 
ln- en extern kwaliteitsonderzoek 
Reviews door partners die niet betrokken zijn bij de opdracht ter waarborging van 
een deugdelijk / deskundig oordeel. 
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4. Overige onderwerpen <t bakertilly 

Wet Normering Topinkomens (WNT) 
Ontwikkelingen - bezoldigingsmaximum 
De minister van BZK heeft het algemeen bezoldigingsmaximum voor 2019 
vastgesteld op€ 194.000. Ook de bezoldigingsmaxima voor topfunctionarissen 
zonder dienstbetrekking zijn voor 2019 geïndexeerd. De eerste twaalf 
kalendermaanden van de functievervulling mag de bezoldiging niet meer bedragen 
dan de som van€ 25.900 per maand voor de eerste zes maanden en€ 19.600 per 
maand voor de volgende zes maanden. Vanaf kalendermaand 13 geldt het voor de 
instelling toepasselijke bezoldigingsmaximum zoals die ook geldt voor een 
topfunctionaris met dienstbetrekking. Het maximum uurtarief bedraagt vanaf 2019 
voor de eerste twaalf kalendermaanden € 187. 

Afkoop niet-opgenomen vakantieverlof bij einde dienstverband 
Vanaf 1 januari 2019 kunnen topfunctionarissen met een dienstverband bij het 
einde van hun dienstverband voortaan maximaal vier weken (naar rato van de 
omvang of duur van het dienstverband) aan niet-opgenomen vakantieverlof laten 
afkopen zonder gevolgen voor de WNT. Voor de juiste toepassing van deze 
regeling is het noodzakelijk dat uit de verlofadministratie minimaal de volgende 
zaken blijken: 

de opbouw van het saldo vakantieverlof. Van belang is dat u goed registreert 
welk deel van het vakantieverlof voortkomt uit de zogenoemde wettelijke 
(minimum) vakantiedagen en welk deel bovenwettelijk vakantieverlof betreft. 
de maanden waarin het vakantieverlofsaldo is opgebouwd. De regeling ziet 
namelijk alleen op het vakantieverlof (wettelijk of bovenwettelijk) dat is 
opgebouwd in de 12 kalendermaanden voorafgaand aan de beëindiging van 
het dienstverband. 

de bijzondere omstandigheden waarom een topfunctionaris het verlof 
redelijkerwijs niet kon opnemen ingeval sprake is van afkoop van wettelijk 
vakantieverlof dat na het verstrijken van de wettelijke vervaltermijn niet is 
vervallen en waarvan op het moment van beëindiging dienstverband ook de 
zogenoemde wettelijke verjaringstermijn (nog) niet is verstreken. Van belang is 
dat aangetoond kan worden waarom dit verlof redelijkerwijs niet kon worden 
opgenomen door de topfunctionaris. 
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4. Overige onderwerpen (t bakertilly 

Cybercrime 
Graag wijzen wij u op de mogelijke gevolgen van cybercrime voor uw organisatie. 
Cybercrime is een toenemende bedreiging voor veel bedrijven. Kwaadwillenden 
kunnen vrij eenvoudig leren cybercrime toe te passen en via internet zijn 
verschillende aanvalsmethoden laagdrempelig beschikbaar en verkrijgbaar. Het is 
niet zozeer de vraag of uw onderneming last krijgt van cybercrime, maar vooral 
wanneer, in welke hoedanigheid en tot welke mogelijke schade dit voor u leidt. 

De gevolgen van cybercrime kunnen verstrekkend zijn. Het niet beschikbaar zijr 
van dienstverlening en uw digitale werkomgeving, verlies van intellectueel 
eigendom, data en persoonsgegevens, reputatieschade, claims van 
toezichthouders of gedupeerden zijn veelvoorkomende voorbeelden. Veelal gaat dit 
gepaard met kosten voor (forensisch) onderzoek, juridisch advies en het herstel 
van de infrastructuur. 

Absolute veiligheid bestaat niet. Goede voorbereiding en besluitvorming op het 
gebied van cybersecurity vormen echter onderdeel van de verantwoordelijkheid van 
het management. 

Wij adviseren u om dit thema hoog op de bestuursagenda te zetten. De volgende 
activiteiten zijn daarbij naar onze mening relevant: 

1. Bepalen van uw digitale risicoprofiel. Hierbij bepaalt u hoe afhankelijk u van IT 
en internet bent en identificeert u de informatie die u echt wilt beschermen. 
Denk daarbij ook na of u informatie hebt die voor andere partijen relevant en 
waardevol zou kunnen zijn en waardoor uw risico om doelwit te worden van 
cybercrime hoger is. Benoem vervolgens concrete doelstellingen ten aanzien 
van cybersecurity en bepaal uw ambitieniveau; 

2. Analyseren in welke mate uw organisatorische èn technische 
beveiligingsmaatregelen in overeenstemming zijn met uw risicoprofiel en 
ambitie. Stel daar waar nodig een verbeterplan in; 

3. Actief voorbereiden op een cyber incident en/of datalek. Door vroegtijdig na te 
denken wat uw reactie moet zijn op het moment dat zich een aanval voordoet 
bent u beter voorbereid en kunt u sneller en doeltreffender reageren en de 
mogelijke impact op uw operatie en reputatie beperken; en 

4. Actief meten en bewaken van de effectiviteit van de getroffen 
beveiligingsmaatregelen door middel van het periodiek testen van deze 
maatregelen en het bespreken en opvolgen van de uitkomsten van deze 
testwerkzaamheden. Hierbij is betrokkenheid van het management team 
gewenst. 
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4. Overige onderwerpen (t bakertilly 

Wijzigingen met ingang van begrotingsjaar 2019 - Notitie structurele en 
incidentele baten en lasten 

ln de notitie zijn de volgende stellige uitspraken en aanbevelingen opgenomen: 

Op 30 augustus 2018 is de herziene notitie structurele en incidentele baten en 
lasten gepubliceerd. Deze notitie zal deel gaan uitmaken van de notitie prospectief - 
inzicht die medio 2019 gepubliceerd gaat worden. ln die notitie wordt ingegaan op 
de verschillende onderdelen die bij het meerjarig financieel inzicht aangereikt 
worden vanuit het BBV opdat de raad haar autorisatiefunctie op een adequate wijze 
kan toepassen. De onderdelen betreffen de kengetallen, resultaatbestemming, 
geprognosticeerde balans en de structurele en incidentele baten en lasten. 

Voor de in het overzicht van incidentele baten en lasten opgenomen posten is 
een nadere toelichting vereist. 
De Commissie BBV adviseert in de financiële verordening (artikel 212 
Gemeentewet) een grensbedrag op te nemen vanaf welke omvang incidentele 
baten en lasten afzonderlijk gespecificeerd worden in het overzicht van 
incidentele baten en lasten. 
De Commissie BBV adviseert het structureel begrotingssaldo te presenteren 
conform het voorbeeld in hoofdstuk 4 van de notitie. 

Op grond van artikel 189 Gemeentewet ziet de raad erop toe dat de begroting 
structureel en reëel in evenwicht is. Met structureel wordt bedoeld dat structurele 
lasten worden gedekt door structurele baten. Met reëel evenwicht wordt bedoeld 
dat de geraamde baten en lasten in de begroting en meerjarenraming volledig en 
realistisch zijn. Voor het inzicht in de financiële positie op korte en langere termijn is 
het voor de raad van groot belang om een goed beeld te hebben van het structureel 
begrotingssaldo. 

ln de notitie wordt het onderscheid tussen incidentele en structurele baten en lasten 
verduidelijkt, zodat de begrippen 'incidenteel' en 'structureel' meer eenduidig 
toegepast worden. Deze verduidelijking vindt in de notitie plaats door middel van 
een algemeen kader en diverse uitgewerkte (niet limitatieve) voorbeelden. 

De bepalingen en richtlijnen van deze notitie treden in werking met ingang van het 
begrotingsjaar 2019. 
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4. Overige onderwerpen Ct bakertilly 

Rechtmatigheidsmededeling 
Met ingang van 2021 dienen gemeenten een rechtmatigheidsmededeling af te geven. ln de 
rechtmatigheidsmededeling verantwoordt de directie zich over de rechtmatigheid van baten en lasten. Deze 
taak berust tot aan 2021 nog bij de accountant. ln de periode tot het voorjaar van 2019 bereidt het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de wijziging van de Gemeentewet voor, deze wordt vervolgens 
ter consultatie aan de VNG aangeboden. Inmiddels zijn een aantal gemeenten reeds aan de slag gegaan met 
de voorbereidingen om te komen tot de rechtmatigheidsmededeling. Hoewel natuurlijk nog niet vaststaat hoe de 
mededeling eruit komt te zien en dus ook niet welke werkzaamheden moeten worden verricht om te komen tot 
die mededeling, is het verstandig om al aan de slag te gaan met de voorbereidingen. 

De ervaring van de introductie van het rechtmatigheidsoordeel door de accountant, maar ook rondom de 
transities in het sociaal domein, hebben bewezen dat de definitieve wetgeving dusdanig laat kan rondkomen, 
dat de tijd tot daadwerkelijke implementatie erg kort is geworden met alle consequenties van dien. Een goede 
voorbereiding en gebruik maken van de tijd die nog beschikbaar is, loont. Accountants én adviseurs van Baker 
Tilly zijn betrokken bij de landelijke overlegplatforms én een aantal vooruitstrevende gemeenten op dit punt. 
Hierin zijn inmiddels meerdere overleggen geweest waarin onder andere is gesproken over de plaats van de 
rechtmatigheidsmededeling in de jaarrekening, het effect op verbonden partijen en de eisen aan de interne 
beheersing. ln de komende periode wordt dit nader uitgewerkt. 

ln de vergaderingen van de commissie BBV van in 2019 worden conceptteksten voor de 
rechtmatigheidsverantwoording en de kadenota rechtmatigheid opgesteld cq besproken. De beoogde datum 
voor consultatie is medio 2019. 

Wij adviseren de LSD om de huidige aandacht voor een toereikende interne beheersing te continueren en waar 
mogelijk te verbeteren en daarnaast de ontwikkelingen rondom de rechtmatigheidsmededeling te volgen. De 
verwachting is dat Gemeenschappelijke Regelingen vanaf boekjaar 2022 een rechtmatiçheidsmededeling af 
dienen te geven (1 jaar later dan gemeenten). 

ln control statement 

College 
/directieverantwoording 
inzake rechtmatigheid 

20 



Contactgegevens (t bakertilly 
G.J·. van Luyk AA 
Director 
f.varnluyk@bakertilly.nl 

J. Janssen MSc RA 
Manager Audit 
j.janssen@bakertilly.nl 

Kantoorgegevens: 
Baker Tilly (Netherlands} N.V. 

Bezoekadres 
Papendorpseweg 99 
3528 BJ Utrecht 

Postadres 
Postbus 85007 
3508 AA Utrecht 

+ 31 (0)30 258 70 00 

21 


