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VERTROUWELIJK 
Aan het College van Burgemeester en Wethouders 
van de gemeente Stichtse Vecht 
Postbus 1212 
3600 BE  MAARSSEN 

Utrecht, 8 mei 2012 Kenmerk: AD/hu-8TYBE9 

Betreft: beoordeling rapportage “Onderzoek vermogenspositie naar aanleiding van de herindeling 
gemeente Stichtse Vecht” d.d. april 2012 

Geacht College, 
 
In opdracht van uw College hebben wij de aanbevelingen in de rapportage “Onderzoek 
vermogenspositie naar aanleiding van de herindeling gemeente Stichtse Vecht” d.d. april 2012 
beoordeeld dat deze in overeenstemming zijn met de jaarverslaggevingsregels voor gemeentelijke 
jaarrekeningen (Besluit Begroting en Verantwoording) is. Deze rapportage is opgesteld onder 
begeleiding van een externe deskundige. Wij hebben de voornoemde beoordeling uitgevoerd 
overeenkomstig de standaardvoorwaarden voor accountants met betrekking tot transactiegerelateerde 
adviesdiensten. 
 
De aard van de opdracht houdt in dat het een adviesdienst betreft en geen assurance-opdracht (zoals 
de controle van de jaarrekening) en dat derhalve geen zekerheid wordt verstrekt omtrent de 
getrouwheid en rechtmatigheid van de informatie en/of van de vermelde transacties in het rapport. 
Daarnaast hebben wij alleen kennis genomen van de rapportage en geen verdere documentatie 
beoordeeld ter vaststelling van de beweringen in het rapport. 
 
Waar nodig hebben wij eveneens opmerkingen opgenomen ter verdere verscherping van de 
aanbevelingen. Deze opmerkingen zijn niet limitatief. Vanzelfsprekend zijn wij graag bereid de inhoud 
van deze rapportage nader toe te lichten. 
 
Hoogachtend, 
Ernst & Young Accountants LLP 
 
 
 
 
 
drs. A. Doppenberg RA drs. J.M.A. Drost RA 
Senior manager Partner 

http://www.ey.nl


 
  
 

 
    

1 Inleiding 
Op uw verzoek hebben wij de aanbevelingen in de rapportage “Onderzoek vermogenspositie naar 
aanleiding van de herindeling gemeente Stichtse Vecht” d.d. april 2012 beoordeeld of deze in 
overeenstemming zijn met de jaarverslaggevingsregels voor gemeentelijke jaarrekening (Besluit 
Begroting en Verantwoording). In het rapport zijn in het kader van het onderzoek naar de 
vermogenspositie de volgende onderwerpen onderzocht: 
— Rente  
— Grondexploitatie 
— Grote projecten 
— Reserves en voorzieningen  
— Activa 
 
In de navolgende paragrafen gaan wij nader in de op de uitkomsten van onze beoordeling. 

2 Uitkomsten van onze werkzaamheden 

2.1 Onderzoek naar Rente 
Wij hebben kennis genomen van de aanbevelingen inzake het onderzoek naar Rente. Hierbij hebben wij 
geen strijdigheden (voor zover deze passen in onze beoordeling) onderkend met het Besluit Begroting 
en Verantwoording. In aanvulling op punt 6 merken wij op dat rente wordt toegerekend over de bruto 
waarde van de grondexploitatie. Bij de rente toerekening wordt derhalve geen rekening gehouden met 
de omvang van de afwaardering voor verlieslatende complexen. Dit in overeenstemming met het Besluit 
Begroting en Verantwoording.  
 
Ten slotte merken wij op dat in het Besluit Begroting en Verantwoording de rentetoerekening over het 
eigen vermogen en activa nader is uitgewerkt, maar niet verplicht voorgeschreven. De gemeente heeft 
zelf de keuze om deze methodiek toe te passen. De methodiek van interne rente toerekening is wel zeer 
gangbaar bij gemeenten. 

2.2 Onderzoek naar Grondexploitaties 
Wij hebben kennis genomen van de aanbevelingen inzake het onderzoek naar Grondexploitaties. Hierbij 
hebben wij geen strijdigheden (voor zover deze passen in onze beoordeling) onderkend met het Besluit 
Begroting en Verantwoording. In aanvulling op de aanbevelingen merken wij op dat alleen rente wordt 
toegerekend aan de “in exploitatie genomen gronden” en niet aan “niet in exploitatie genomen 
gronden”. Dit in overeenstemming met de voorkeursmethode zoals voorgeschreven door de commissie 
Besluit Begroting en Verantwoording. 
 
In de rapportage zelf ontbreekt een aanbeveling over het bepalen van de wijze waarop de hoogte van de 
afwaardering van verlieslatende complexen wordt bepaald. Namelijk tegen netto contante waarde 
(jaarlijks de rentecomponent als last verantwoorden) of tegen eindwaarde (direct bij afwaardering de 
volledige rentelast verantwoorden). Tevens ontbreekt een aanbeveling inzake de verwerking van kosten 
betreffende bovenwijkse voorzieningen. 
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2.3 Onderzoek naar Grote projecten 
Wij hebben kennis genomen van de aanbevelingen inzake het onderzoek naar Grote Projecten. Hierbij 
hebben wij geen strijdigheden (voor zover deze passen in onze beoordeling) onderkend met het Besluit 
Begroting en Verantwoording. Op basis van de rapportage stellen wij echter vast dat: 
 
— Door het ontbreken van een door de raad vastgesteld investeringskrediet voor de bouw van de 

appartementen de uitgaven in casu onrechtmatig zijn. In de eerste bestuursrapportage 2012 zal 
alsnog het investeringskrediet ter vaststelling aan de Raad worden aangeboden; 

— Geen expliciete uitspraak wordt gedaan tegen welke waarde kredieten worden vastgesteld 
namelijk tegen bruto- (geen rekening houdend met inkomsten) of tegen nettowaarde (wel 
rekening houdend met inkomsten). Onze voorkeur gaat uit naar de eerstgenoemde methode; 

— Diverse opbrengsten worden onderkend zonder vermelding van risico’s zoals de ontwikkelingen 
op de vastgoed markt. Wij adviseren u de risico’s te inventariseren en financieel te vertalen 
(financiële omvang maal kans). Tevens is het wenselijk diverse scenario’s op te stellen om 
vroegtijdig actie te kunnen ondernemen; 

— Gezien de fiscale complexiteit van het project achten wij het wenselijk dat op korte termijn 
afspraken worden gemaakt met de belastingdienst en dat de administratie conform deze 
afspraken wordt ingericht. Er is geen verbijzonderde interne controle uitgevoerd op de naleving 
van de richtlijnen van het adviesbureau. Overigens is het krediet vastgesteld in de 
veronderstelling dat de btw geheel verrekend gaat worden. 

2.4 Onderzoek naar Activa 
Wij hebben kennis genomen van de aanbevelingen inzake het onderzoek naar Activa. Hierbij hebben wij 
geen strijdigheden (voor zover deze passen in onze beoordeling) onderkend met het Besluit Begroting 
en Verantwoording. 
 
In het voorstel is opgenomen om de huidige methode van lineaire afschrijving om te zetten naar 
annuïtaire. Beide methoden zijn toegestaan volgens het Besluit Begroting en Verantwoording. 
Aangezien het verloop van de afschrijving volgens de annuïtaire methode, afschrijvingslasten zijn in het 
begin lager en aan het eind hoger, niet overeenkomt met het patroon van de waardevermindering van 
het actief heeft deze methode niet onze voorkeur. 

2.5 Onderzoek naar Reserves 
Wij hebben kennis genomen van de aanbevelingen inzake het onderzoek naar Reserves. Hierbij hebben 
wij geen strijdigheden (voor zover deze passen in onze beoordeling) onderkend met het Besluit 
Begroting en Verantwoording. 
 
In de paragraaf 6.4 wordt tevens vermeld dat de voorzieningen niet zijn geactualiseerd. De 
verslaggevingregels eisen dat de voorzieningen onderbouwd dienen te zijn met adequate en actuele 
documentatie. Het niet uniformeren van de onderhoudsplannen en de financiële vertaling daarvan in 
2011 is, zolang de plannen nog een actueel beeld geven, niet in strijd met het Besluit Begroting en 
Verantwoording. Wel willen wij er nadrukkelijk op wijzen dat standen van de voorzieningen ultimo 2011 
dienen aan te sluiten met de financiële uitgangspunten in de beheerplannen. Inzake de 
pensioenvoorziening is het vanaf het boekjaar 2012 voor zowel de gewezen als de huidige wethouders 
verplicht een pensioenvoorziening te vormen (op basis van actuariële berekeningen). Deze verplichting 
vervalt indien de rechten zijn verzekerd bij een externe partij. 
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3 Beperking in het gebruik en verspreidingskring 
Deze rapportage is uitsluitend bestemd voor het College van Burgemeester en Wethouders en de Raad 
(inclusief Raadsbehandeling) van de gemeente Stichtse Vecht aangezien anderen die niet op de hoogte 
zijn van het doel van de werkzaamheden de resultaten onjuist kunnen interpreteren. Ons rapport mag 
om die reden niet aan anderen worden verstrekt. 

4 Afsluitend 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zijn gaarne bereid de inhoud van 
deze rapportage verder toe te lichten. 
 
Hoogachtend, 
Ernst & Young Accountants LLP 
 
 
 
 
 
drs. A. Doppenberg RA drs. J.M.A. Drost RA 
Senior Manager Partner 


