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Geachte leden van de gemeenteraad,

Wij bevestigen u ermee akkoord te gaan dat de hierna volgende controleverklaring wordt opgenomen in
de bij de jaarstukken behorende “Overige gegevens”. Deze jaarstukken dienen te worden Uitgebracht
overeenkomstig het aan ons voorgelegde definitieve concept (c.q. de laatste drukproef rekening
houdend met de aangegeven wijzigingen) waarvan een gewaarmerkt exemplaar is bijgevoegd.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: de gemeente Stichtse Vecht

Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben dein dit verslag opgenomen jaarrekening 2012 van de gemeente Stichtse Vecht
gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2012 en de
programmarekening over 2012 met de toelichtingen, waarin zijn opgenomen een overzicht van de
gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen, alsmede de SiSa
bijlage.

Verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht is verantwoordelijk voor
het opmaken van de jaarrekening, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in
overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en
gemeenten.

Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de
activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten
en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in
overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, waaronder gemeentelijke
verordeningen.

Ernst S Yosng Accountants LLP is een limited liability partnerahip opgericht naar het recht van Engeland en Wales en geregistreerd bij corepanies
Hosse onder registretitnusnnier 0c335594. In relatie tot Ernst S Yosjng Accountants LIP wordt de term partner gebruikt voor een (vertegenwoordiger
van een) vennoot van Ernst S Young Accountants LIP- Ernst S Voung Accountants LIP is statutair gevestigd te Iembeth Palace Road 1, lendon 5fl
JEU, Verenigd Koninkrijk. heett haar hoofdvestiging aan Boompjes 250. 3011 Xl Rotterdam, Nederland en is geregistreerd bij de Kamer van
Koophandel Rotterdam onder nummer 24432944- Op onze werkzaamheden zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin een beperking van de
aansprakelittheid is opgenomen.
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Het college van burgemeester en wethouders is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne
beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige
totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van
materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze
controle, als bedoeld in Artikel 213, lid 2 van de Gemeentewet. Wij hebben onze controle verricht in
overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het
Besluit accountantscontrole decentrale overheden (BADO). Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons
geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke
mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de
bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van
de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat
de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking
die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, alsmede
voor de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties, gericht op het opzetten van
controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben
echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne
beheersing van de gemeente. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de
gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria
en van de redelijkheid van de door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. De bij onze
controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de
totale lasten en toevoegingen aan reserves. Op basis van Artikel 2 lid 7 BADO is deze
goedkeuringstolerantie door de Gemeenteraad bij raadsbesluit vastgesteld.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een
onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel betreffende de jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van de gemeente Stichtse Vecht een getrouw beeld van de
grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2012 als van de activa en passiva per
31 december 2012 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en
gemeenten.

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de
balansmutaties over 2012 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn
gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, waaronder
gemeentelijke verordeningen.



‘II ERNST&YOIJNG Pagina 3

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen
lngevolge Artikel 213 lid 3 onder de Gemeentewet vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat
kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

Utrecht, 16mei 2013

Ernst & Young Accountants LLP

w.g. drs. J.M.A. Drost RA

De hiervoor vermelde tekst van de controleverklaring is voorzien van de naam van onze
accountantspraktijk en de naam van de accountant, echter zonder persoonlijke handtekening.
Wij verzoeken u deze tekst van de controleverklaring zonder persoonlijke handtekening op te nemen in
de openbaar te maken jaarstukken. Wij sluiten één exemplaar bij van de controleverklaring voorzien van
een originele handtekening. Dit exemplaar is ten behoeve van uw eigen archief.

Tevens bevestigen wij u ermee akkoord te gaan dat het afschrift van onze controleverklaring zonder
persoonlijke handtekening wordt openbaar gemaakt, mits de opgemaakte jaarrekening ongewijzigd
wordt vastgesteld door de Gemeenteraad. Openbaarmaking van de controleverklaring is slechts
toegestaan tezamen met deze jaarrekening. Indien u de jaarstukken en de verklaring opneemt op
internet, dient u te waarborgen dat de jaarrekening goed is afgescheiden van andere informatie op de
internetsite. Afscheiding kan bijvoorbeeld plaatsvinden door de jaarrekening in niet-bewerkbare vorm
als een afzonderlijk bestand op te nemen of door een waarschuwing op te nemen indien de lezer de
jaarstukken verlaat (“U verlaat de beveiligde, door de accountant gecontroleerde jaarrekening”).

Eén exemplaar van de jaarstukken dient te worden ondertekend door het college van burgemeester en
wethouders en te worden aangeboden aan de gemeenteraad. Deze jaarstukken dienen te worden
vastgesteld in een raadsvergadering en de vaststelling dient te worden genotuleerd.

Overigens wijzen wij erop dat, indien tot de raadsvergadering omstandigheden blijken die aanpassing
van de jaarrekening noodzakelijk maken, een dergelijke aanpassing nog voor de raadsvergadering moet
worden gemaakt. Uiteraard vervalt in die situatie onze bovengenoemde toestemming en is nader
overleg met de accountant noodzakelijk,
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Dit geldt uitdrukkelijk ook voor de situatie waarbij de definitieve jaarrekening afwijkingen vertoond ten
opzichte van de aan ons voorgelegde drukproef.

Bijlagen: voor identificati
bij lagen
ondertekende controleverklaring ten behoeve van archief
was getekend’ controleverklaring behorende bij openbaar te maken stukken

informatieblad Openbaarmaking van controleverklaringen

Hoogachtend,

voor

exploitatierekening, Sisa-bijlage en overige
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: de gemeente Stichtse Vecht

Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in dit verslagopgenomen jaarrekening 2012 van de gemeente Stichtse Vecht
gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2012 en de
programmarekening over 2012 met de toelichtingen, waarin zijn opgenomen een overzicht van de
gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen, alsmede de SiSa
bijlage.

Verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht is verantwoordelijk voor
het opmaken van de jaarrekening, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in
overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en
gemeenten. Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en
lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde
baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming
betekent in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving,
waaronder gemeentelijke verordeningen.

Het college van burgemeester en wethouders is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne
beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige
totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van
materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze
controle, als bedoeld in Artikel 213, lid 2 van de gemeentewet. Wij hebben onze controle verricht in
overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het
Besluit accountantscontrole decentrale overheden (BADO). Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons
geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke
mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de
bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van
de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat
de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking
die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, alsmede
voor de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties, gericht op het opzetten van
controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben
echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne
beheersing van de gemeente.
Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor
financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de

Ernst 8 Young Accountants LLP is een limited liabitty partneratip opgericht naar het recht van Engeland en Wales en geregistreerd tij con,panies
Houne onder regintrelienummer 0C335594. In relatie tot Ernst 8 Yosng Accountants LLP wordt de term partner gtbrsiits voor een (vertegtewoordiger
ven een> vennoot Ven Ernst S Voung Accountants LLP. Ernst 8 Voung Accountants LLP is statutair gevestigd te l_asibelh Palece Road 1, London SEI
7EU, Verenigd Koninkrijk, heert hear linordvestiging een Boompjes 250, 3011 XZ Rottsrdaw, Nederland tn is geregistreerd tij de Kamer van
Koophandel Rotterdam onder nummer 24432944. Op onze werkzaamheden zijn algemene voorwaarden ven toepassing, waarin een beperking van de
aansprakelijkheid is opgenomen.
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door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente gemaakte schattingen, alsmede
een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. De bij onze controle toegepaste
goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten en
toevoegingen aan reserves. Op basis van Artikel 2 lid 7 BADO is deze goedkeuringstolerantie door de
gemeenteraad bij raadsbesluit vastgesteld.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een
onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel betreffende de jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van de gemeente Stichtse Vecht een getrouw beeld van de
grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2012 als van de activa en passiva per
31 december 2012 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en
gemeenten.

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de
balansmutaties over 2012 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn
gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving,
waaronder gemeentelijke verordeningen.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen
Ingevolge Artikel 213 lid 3 onder de gemeentewet vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat
kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

Utrecht, 16mei 2013

Ernst & ung Accountants LLP

drs. J.M . ost PA



ij~ &!IERNST&YOUNG

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan; de gemeente Stichtse Vecht

Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben dein dit verslag opgenomen jaarrekening 2012 van de gemeente Stichtse Vecht
gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2012 en de
programmarekening over 2012 met de toelichtingen, waarin zijn opgenomen een overzicht van de
gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen, alsmede de SiSa
bijlage.

Verantwoordelijkheid van het col/ege van burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht is verantwoordelijk voor
het opmaken van de jaarrekening, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in
overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en
gemeenten. Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en
lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde
baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming
betekent in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving,
waaronder gemeentelijke verordeningen.

Het college van burgemeester en wethouders is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne
beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige
totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van
materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze
controle, als bedoeld in Artikel 213, lid 2 van de gemeentewet. Wij hebben onze controle verricht in
overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het
Besluit accountantscontrole decentrale overheden (BADO). Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons
geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke
mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de
bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van
de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat
de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking
die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, alsmede
voor de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties, gericht op het opzetten van
controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben
echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne
beheersing van de gemeente.
Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor
financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de
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door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente gemaakte schattingen, alsmede
een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. De bij onze controle toegepaste
goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten en
toevoegingen aan reserves. Op basis van Artikel 2 lid 7 BADO is deze goedkeuringstolerantie door de
gemeenteraad bij raadsbesluit vastgesteld.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een
onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel betreffende de jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van de gemeente Stichtse Vecht een getrouw beeld van de
grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2012 als van de activa en passiva per
31 december 2012 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en
gemeenten.

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de
balansmutaties over 2012 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn
gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving,
waaronder gemeentelijke verordeningen.

Verklaring betreffende overige hij of krachtens de wet gestelde eisen
Ingevolge Artikel 213 lid 3 onder de gemeentewet vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat
kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

Utrecht, 16 mei 2013

Ernst & Young Accountants LLP

w.g. drs. J.M.A. Drost RA
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1 Condities
De machtiging om de controleverklaring openbaar te maken wordt gegeven
onder de volgende condities.
— Indien na het verlenen van deze machtiging feiten en omstandigheden

bekend worden die van essentiële betekenis zijn voor het beeld dat de
jaarrekening oproept, is nader overleg met de accountant
noodzakelijk.

— De machtiging heeft betrekking op het opnemen van de
controleverklaring in het ten behoeve van de algemene vergadering
uit te brengen verslag, waarin ook de opgemaakte jaarrekening wordt
opgenomen.

— De machtiging heeft ook betrekking op het opnemen van de
controleverklaring in het bij het handelsregister te deponeren verslag,
mits de behandeling van de jaarrekening op de algemene vergadering
niet tot aanpassing leidt.

— De voor deponering bij het handelsregister bestemde jaarrekening
waarin op grond van artikel 2:397 0W vereenvoudigingen zijn
aangebracht, dient te zijn ontleend aan de door de algemene
vergadering vastgestelde jaarrekening. Een concept van deze voor
deponering bij het handelsregister bestemde jaarrekening dient aan
ons ter inzage te worden gegeven.

— De controleverklaring kan ook worden toegevoegd indien de
jaarrekening op elektronische wijze, bijvoorbeeld op Internet, wordt
openbaar gemaakt. Dezejaarrekening dient de volledige jaarrekening
te zijn en deze dient goed te zijn afgescheïden van andere gelijktijdig
elektronisch openbaar gemaakte informatie.

— Indien de reeds openbaar gemaakte jaarrekening wordt opgenomen in
een ander stuk dat zal worden openbaar gemaakt, is voor het
opnemen van de controleverklaring daarbij opnieuw toestemming van
de accountant nodig.

2 Toelichtïng op de condities
2.1 Raad van commissarissen en raad van bestuur
De accountant zendt zijn controleverklaring doorgaans aan de raad van
commissarissen en de raad van bestuur. Dit is in overeenstemming met Boek 2
van het Burgerlijk Wetboek WW) dat in artikel 393 onder meer zegt: De
accountant geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring’. ‘De
accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de raad van
commissarissen en aan het bestuur.’

2.2 Algemene vergadering
Openbaarmaking van de controleverklaring is slechts toegestaan na
uitdrukkelijke toestemming van de accountant, In dit kader wordt onder
openbaarmaking verstaan het beschikbaar stellen voor het publiek. dan wel aan
een zodanige kring van personen dat deze met het publiek gelijk is te stellen.
Verspreiding onder aandeelhouders c.q. leden valt ook onder dit begrip
openbaar maken, zodat voor het opnemen van de controleverklaring in het
verslag dat aan de algemene vergadering wordt uitgebracht machtiging van de
accountant nodig is.

2.3 Controleverklaring plus verantwoording
De machtiging heeft betrekking op publicatie in het verslag waarin tevens is
opgenomen de jaarrekening waarop de controleverklaring betrekking heeft,
Deze conditie stoelt op de beroepsregels die zeggen dat het de accountant
verboden is toestemming te geven tot openbaarmaking van zijn verklaring
anders dan tezamen met de verantwoording waarop die verklaring betrekking
heeft.’
De accountant zal ook altijd de overige inhoud van het verslag willen zien,
omdat het hem niet toegestaan is toestemming tot openbaarmaking van zijn
verklaring te verlenen indien door de inhoud van de gezamenlijk openbaar
gemaakte stukken een onjuiste indruk omtrent de betekenis van de
jaarrekening wordt gewekt.

2,4 Gebeurtenissen tussen datum controleverklaring en algemene
vergadering

Aandacht dient geschonken te worden aan het feit dat zich tussen de datum
van de controleverklaring en de datum van de algemene vergadering waarin
omtrent de vaststelling van de jaarrekening wordt beslist, feiten of
omstandigheden kunnen voordoen die van essentiële betekenis zijn voor het
beeld dat de jaarrekening oproept. De accountant dient namelijk op grond ven
COS 560 controlewerkzaamheden te verrichten die er op gericht zijn
toereikende controle’informatie te verkrijgen dat alle gebeurtenissen voor de
datum van de controleverklaring die aanpassing van of vermelding in de
jaarrekening vereisen, zijn gesignaleerd.

Indien de accountant gebeurtenissen ter kennis komen, die van materiële
betekenis kunnen zijn voor de jaarrekening, dient de accountant te overwegen
of die gebeurtenissen juist zijn verwerkt en toereikend zijn vermeld in de
toelichting bij de jaarrekening. Als de accountant tussen de datum van de
controleverklaring en de datum dat de jaarrekening openbaar wordt gemaakt,
kennis neemt van een feit dat de jaarrekening materieel zou kunnen
beïnvloeden, dient de accountant te beoordelen of de jaarrekening moet
worden gewijzigd, de kwestie te bespreken met de leiding en te handelen zoals
op grond van de omstandigheden noodzakelijk is.

2.5 Handelsregister
De jaarrekening wordt (bij onder titel 9 5W2 vallende rechtspersonen samen
met het jaarverslag en de overige gegevens) overgelegd aan de algemene
vergadering, De algemene vergadering beslist over de vaststelling van de
jaarrekening. Pas na de vaststelling van de jaarrekening door de algemene
vergadering is sprake van een vennootschappelijke jaarrekening. Deze
jaarrekening zal in de regel in ongewijzigde vorm worden vastgesteld. Aan de
vennootschappelijke jaarrekening moet als onderdeel van de overige gegevens
de controleverklaring worden toegevoegd. De tekst hiervan is normaal
gesproken identiek aan de eerder afgelegde controleverklaring. Het is de
vennootschappelijke jaarrekening die samen met het jaarverslag en de overige
gegevens bij het handelsregister wordt openbaar gemaakt. Onder de overige
gegevens behoort dan te zijn opgenomen de controleverklaring die behoort bij
de volledige jaarrekening. Indiende behandeling van de jaarrekening op de
algemene vergadering niet tot aanpassing leidt, kan de controleverklaring
worden toegevoegd aan de door de algemene vergadering vastgestelde
jaarrekening en bij tijdige deponering van het verslag ten kantore van het
handelsregister als onderdeel van dit verslag worden openbaar gemaakt.

2.6 Openbaarmaking op andere wijze
De jaarrekening kan ook worden openbaar gemaakt op andere wijze dan door
deponering bij het handelsregister. De controleverklaring kan ook dan worden
toegevoegd, mits het gaat om openbaarmaking van de volledige jaarrekening.
Indien een deel van een jaarrekening dan wel een verkorte jaarrekening
openbaar wordt gemaakt, is het niet toegestaan dat daarbij enigerlei door de
accountant gegeven mededeling wordt openbaar gemaakt, tenzij:

hij tot het oordeel is gekomen dat in de gegeven omstandigheden het
desbetreffende stuk toereikend is, of

b op grond van wettelijke voorschriften met openbaarmaking van het
desbetreffende stuk kan worden volstaan.

Indien niet de volledige jaarrekening wordt openbaar gemaakt, is nader overleg
met de accountant noodzakelijk.
Bij het opnemen van de jaarrekening en de controleverklaring op Internet dient
gewaarborgd te worden dat de jaarrekening goed is afgescheiden van andere
informatie op de Internetsite, De scheiding kan bijvoorbeeld plaatsvinden door
de jaarrekening in niet-bewerkbare vorm als een afzonderlijk bestand op te
nemen of door een waarschuwing op te nemen indien de lezer de jaarrekening
verlaat.

2.7 Opnemen ineen ander stuk
Indien de reeds openbaar gemaakte jaarrekening wordt opgenomen in een
ander stuk dat zal worden openbaar gemaakt, is sprake van een nieuwe
openbaarmaking en is opnieuw toestemming van de accountant nodig. Een
voorbeeld van deze situatie is de publicatie van een emissieprospectus met
daarin opgenomen dejaarrekening, nadat dezelfde jaarrekening tezamen met
de anderejaarstukken is gedeponeerd bij het handelsregister. Voor elke nieuwe
openbaarmaking is dus opnieuw toestemming van de accountant nodig.

2.8 Gebeurtenissen na de algemene vergadering
Indien na de vaststelling van de jaarrekening feiten en omstandigheden bekend
zijn geworden waardoor de jaarrekening niet langer het wettelijk vereiste
inzicht geeft, moet niettemin de bij de vastgestelde jaarrekening afgegeven
controleverklarïng worden gehandhaafd. evenals de bij het handelsregister
neergelegde controleverklaring. In dat geval dient de rechtspersoon over deze
feiten en omstandigheden een mededeling bij het handelsregister te
deponeren, voorzien van een controleverklaring. Ook in deze situatie is nader
overleg met de accountant noodzakelijk.

Openbaarmaking van controleverklaringen
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1. Overzicht per programma

De rekening sluit na dotaties en onttrekkingen aan reserves met een nadelig saldo van €174.224.

Onderstaand treft u een overzicht aan van het rekeningresultaat per programma. Voor een gedetailleerde

toelichting verwijzen wij u naar de toelichting op de middelen bij de individuele programma’s.

2. Veiligheid
3. Beheren leefomge~ing
4. Onderwijs kinderopvang en jeugd
5. cultuur, sporten recreatie
6. ~rk en inkomen
7. Wel~jn en zorg
8. Natuur en milieu
9. Wonen en ondernemen
Financiering en alg dekkingsmiddelen
Resultaat voor bestemming 109.920.680 114.859.258. 4.938.578. 102.896.434 102.871.216. 25.218

1. Bestuuren dienstverlening - 13.242- 13.242-
2. veiligheid 1.617- 197.853- 199.470- - 26.281- 26.281-
3. Beheren leefomgeving 2.944000 3.953.107- 1.009.107- - 39.042- 39,042-
4. Onderwijs, kinderopvang enjeugd 314.895 475.128. 160.233- 23.087 398.257. 375.170-
5. cultuur, sporten recreatie 429.563 551.531- 121.968- 229.563 - 229.563
6. Werken inkomen - - - - -

7. Wel~jn en zorg 45.727 158.212- 112.485- 45.727 121.077. 75.350.
8. Natuur en milieu 1.357.145 2.536.600- 1.179.454- 23.394 232.979- 209.585-
9. Wonen en ondernemen i .534.115 573.084- 961.031 278.802 30.000- 248.802
Financiering en alg dekkingsmiddelen 7.722.820 1.967,765- 5.755.055 1,162.738 940.893- 221,845
Mutaties reserves 14.346.649 10.426.522- 3.920.126 1.763.311 1.788.529- 25.218-
~l1i~F1fl1, T~U~~ 4fl~r~Jrwj

Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
1. Bestuur en dienstverlening 8,724,798 1.306.985- 7.417.813 8.694.058 1.201.409- 7.492.649
2. veiligheid 7.459.638 49.927- 7.409.711 7.278.132 174.488- 7.103.645
3. Beheren leefamgeving 17.835.543 1.057.322. 16.778.221 17.645.669 1.156.961- 16.488.709
4. Onderwijs, kinderopvang en jeugd 10,550.693 930.427- 9.620.266 9.621.428 950.672- 8.670.756
5.cultuur, sporten recreatie 7.965.451 2.017.308- 5,948.143 7.246.451 2.081.603- 5.164.847
6.Werken inkomen 19.124.346 13.850.691- 5.273.655 19.123.377 14.519,756- 4.603,621
7. Webjn en zorg 12.897.098 1.186.778- 11.71 0.320 12.596.033 1.673.067- 10.922.966
8. Natuur en milieu 11.625.289 12.345.160- 71 9.871- 11.092.362 11.754.992- 662.630-
9. Wanen en ondernemen 5.877.926 2.208,108- 3,669.818 6.767,405 2.286.215- 4.481.191
Financiering en alg dekkingsmiddelen 2,031,288 67,973,685- 65,942.397- 2,068,300 66.251.936- 64.183.636-
Resultaat voor bestemming 104.092.070 102.926.391- 1.165.579 102.133.217 102.051.097- 82.119

1. Bestuur en dienstverlening - 85.088- 85.088- - 85,088- 85.088-
2. Veiligheid 375.798 381.954- 6.156- 383.732 203.954- 179.778
3. Beheren leefbmgevhig - 271.970- 271.970- 1,008,679 536.216- 472,463
4. Onderwijs, kinderopvang en jeugd 23,087 566.550- 543,463- 78.098 658.835- 580.737-
5. cultuur, sporten recreatie 229.563 246.481- 16,918- 346.529 274.251- 72.279
6. Werk en inkomen - 221.051- 221.051- - 221.051- 221.051-
7. Wel~jn en zorg 45.727 197,414- 151.687- 64,477 132.017- 67.540-
8. Natuur en milieu 4.502.720 4.762.306- 259.586- 5.542.908 4.504.327- 1.038.581
9. ~nen en ondernemen 1.109.575 1.848.637- 739.062- 919.612 2.502.099- 1.582.487-
Financieringen alg dekkingsmiddelen 2.307.796 1.178.494- 1.129.302 2.275.177 1.409.269- 865.908
Mutatles reserves 8.594.266 9.759.945- 1.165.679- 10.619.212 10.527.108- 92.104
~ %~p~ ~fl~jtj~j~

1. Bestuur en dienstverlening
Lasten
8.900.859
7.113.279

18.619.268
10.188.476
8.186.708

19.556,285
13.971,430
13.200.031
8.499,218
1.685126

Baten
1 .353.522-

364. 538-
975,448-

2.524.0 14-
2 .076 .778-

13 .845 .934-
2.007.698-

11. 24 1.7 14-
5.337.611-

75.132.002-

Saldo
7.547.338
6,748.741

17.643.819
7.664.462
6.109.929
5.710,351

11.963.732
1.958.317
3.161.608

73.446.876-

Lasten
8.506,50 1
7.130.715

17.32l.124
10.121.872
6.758.341

17.867.420
1 3.057.668
12 .273.897
5.781.725
4.077.171

Baten
1.246.985-

49 .927-
309 .322-

2.266.765-
1 .920.308-

12.324 .69 1-
1.133 .529-

12 .345 . 160-
3.004.l 08-

68.270 .42 1-

Saldo
7.259.516
7.080.788

17.011.802
7.855.107
4,838.033
5.542.729

11.924.139
7l .263-

2.777.617
64.1 93.250-
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Vaste activa 143.671.131 142.013.792

Immateriële vaste activa 233.205 312.041
a. Sluiten geldl.en saldo agio en dïsagio
b. Kosten van onderzoek en ontwikkeling 233.205 312.041

Materiële vaste activa 133.716.700 128.967.028
a. Investeringen met een economisch nut 114.102.003 108.301.938
b. lnv. in openbare ruimte met maatsch.nut 19.614.697 20.665.091

Financiële vaste activa 9.721.225 12.734.722
a. Kapitaalverstrekkingen: 145.108 145.108
- deelnemingen 145.108 145.108
- gemeenschappelijke regelingen
- overige verbonden partijen

b. Leningen: 4.270.401 7.014.802
- woningbouwcorporaties 3.713.764 6.360.287
-deelnemingen 501.669 554.175
- overige verbonden partijen 54.967 100.340

c. Overige langlopende leningen 5.204.730 5.501.021
d. Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd 59.707 59.707
e. Bijdragen aan activa in eigendom aan derden 41.279 14.085

Vlottende activa 14.611.701 17.402.188

Voorraden -136.677 -423.351
a. Grond- en huipstoffen: 13.703 13.703
- niet in exploitatie genomen bouwgronden 13.703 13.703
- grond- en hulpstotfen
b. Onderhanden werk -150.380 -437.053
c. Gereed product en handeisgoederen
d. Vooruitbetalingen

Uitz.met rentetypische looptijd <1 jaar 12.297.124 14.338.673
a. Vorderingen op openbare lichamen 8.087.293 3.976.260
b. Verstrekte kasgeldleningen
c. Rekening-courantverhoudïngen
d. Overige vorderingen 4.209.831 10.362.414
e. Overige uitzettingen

Liquide middelen 13.934 7.694
Kas-, bank- en girosaldi 13.934 7694

Overlopende activa 2.437.321 3.479.171
Overige overlopende activa 2.437.321 3.479.171

Totaal 158.282.832 159.415.980
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— __________________

Vaste passiva 142.229.101 140.625.183
Eigen vermogen 65.209.247 65.291.366
a. Reserves 65.383.470 64.272.915
- algemene reserve i 2.677.717 11.069.898
- bestemmingsreserves 10.865.805 10.329.268
- overige bestemmingsreserves 41.839.948 42.873.749

b. Nog te bestemmen resultaat -174.224 1.018.451,87

Voorzieningen 3.310.403 2.427.360
Voorzieningen 3.310.403 2.427.360

Vaste schulden langer of gelijk aan 1 jaar 73.709.451 72.906.457
a. Obligatieleningen

b. Onderhandse leningen 73.635.080 72.827.211
- binnenlandse pensioenfondsen en verz.instellingen
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen 73.635.080 72.827.211
- binnenlandse bedrijven
- overige binnenlandse sectoren
- buitenlandse instellingen, fondsen, banken enz.
c. Door derden belegde gelden
d. Waarborgsommen 74.371 79.246

Vlottende passiva 16.053.731 18.790.797

Netto vlottende schulden <1 jaar 11.333.557 11.846.942
a. Kasgeldleningen - -

b. Bank- en girosaldi 1.761.772 2.105.630
c. Overige schulden 9.520.283 9.765.584
d. Rekening Courant 51.501 -24.272
e. Schulden aan openbare lichamen

Overlopende passiva 4.720.174 6.943.855
Specifieke uitkeringen Rijk 1.227.744 2.168.190
Overige overlopende passiva 3.492.430 4,775.666

Totaal 158.282.832 159.415.980
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Ministerie vuan hinnenlandse, Zaken en
Kon’ n lcrtjkscetacies

SjSa hij een verantwoordlnasi etortraatio 2012 op grond van anllket 3ean de Regeling ietomiaeieveestrekke’egsisa
~ 9

~J_. ~ nt~ INDICATOREN
Besteding (jaar T) aan
aeat2i nnlnannn oor
noaruchonlseedacake die
voidoneaaednwctlelijkn
trsvahtnitaeiann (conform alliknl
106. eDam id WPO)

Aard consul 6
end uen.aetne, Og,an

€ 215.077

Besteding haar T) aan evnngo
achvilnlnen (naast WE) voer
ineilingen met ene grote
uchtetnlondin dn Nederlandse
aal (cenlnrrn nrtjkel 105 WPO)

.nardeoeurnia 6
indrate.manmar 05/02

€0

Besteding haar)) aan
arspmken over voor- en
vreennchnolnn educatie met
beaaeade gnzagaarganen van
schalen, hond ore van

peelersponlzalen (conform
artikel 1071160)

,vardeordeetnR
indsntusntnnnerer Da/os

Opanitniatea nnnservn demo
(jaar Tij

DeZnind~caTer ie hndnnbi voer
de tussentijdse afstemming
van do juistheid nn
valledenkeid van do
veranlwoordrngarntorn’nake

Aard cor/rare eet
éndcalt,an,nnntor DI/ge

Besteding (jaar ‘t) Ten laste
non provinciale rniddeten

€0
Hinrondnr per regel één
bnnchi kta’ngsne mmce en in de
holnmmnn emausl de
verantveeardingsinrotmaha

Aard eanrtroia net
indcelaen.anwoe £2/6/01

€0
Ovnrtgn bnstedingen haar 1)

Aacd cor/rok 6
Indceeomeniner E210J03

OCW DO

TAM E270

SZW G1C,n

aZW G1C-2

SZW 02

Aurdcoenmiu 6
indisetemeormor £276/02

Tnen’ckkng atoelilning

Aard eantreta n IT
n,ucataroienmnr £270/04

ER Doen €0 €0 1Ak elivu ijllv’ddile’otpmjhdhr/ifr Nul

Eindantantsinetding jaiNno

Aard eern,etae er
indvatnmemmer 6270/05

Nel ToTaal aantal nebndtceendn
In000ets per oemnentn dat
non dienslbetrnkking hnntl of
op dn vescheijst staat na
beschikbaar is om nnn
dinnnlbe)uokking als bedenld In
aiiiket 2, eerste lid, of artikel 7
non do veel ie aanvaarden op
31 december haar)):

T deet openbaar
lichaam

Het toTaal aantal Inwoners dat
is eitgestroannd uit het
weitonemeesbentatdin hoar)).
uitgedrukt in atbridslaren:

enctustee deel apoeknar
lichaam

Otdenvijsachteestandee b
eleid 2011-2014 IOAB)

Genteeaten

Brede doelaitkening
ee rkeor en ve rvoer Sisa
euosee naedeovorheden

Peoninciate bensbi kking
eerof verordening

Oom De nscha ppe tij ke
Regeurgoe

Wee oeciale
weekvoorzieniete )Wsm)
Gemeentedeel 2012

Wet sociate
eeerlçoooraeeing (Wswl

eerentwoordon hier aiteee
het nemeenletiik doel
indien erin (jaar)) enkele
o [alle inw000rs emtkzaam
dit bil een Openbaar
irkaam 00 1 do Wor.

Wet seci are
werkvgorzioni tg )klew)

Wet aacialo
nenrlçnnoeziening (V/ew)

Alle gemeenten
eetaahneetdee hier het
totaal haarT-l) (Des doel
Openbaar echaam tuit Siha
(jaar ‘r’I) meeting 010
deel gemeemle uit haar T’
1) regeling 010-1)

Gebuedetde uinkerinn
op grond van aelikel en

.1 WVJBt aleernnene
bijstand

eemanlwoardea hier het
telaal (jaar)) indien Al de
ellveeéng rn (jaar))
hetomaat niet hebben
uitbesteed aaneen
Opeebaar trhaam o.g v.

40,25

Aard eaettrela 6 Aard reideeta 6
I,disuieenueemer Gt0g/gt hidcutaneisroner Gt0t/07

n.ea
Het totaal aaetat geredicoerde
inwoners per gemeente dal
een dt’enatbetunkking Innen af
op de ivochnrijsl slaale n
beschikbaar is om een
dienstbetrekklng als bedeeld in
artikel 2, eerste lid, ei anliket 7
lat de wet no aanvaarden op
31 december (1-1):

Hieronder per regel één
gemeenle(code) tuit gaer T’l)
selecteren ee in de kolommen
ernaast de
netaetwuorditgninfenmatie
noar die gemeente invallen

Aard ceeuroin n ci
iindeoioeei,etimer 050-2/en

Het na taal aantal lewenem dat
is elteeatraontd uit hel
weeknemorsbestandin (jaar T’
II, eilaedmkt in arbeidsjamnn:

Her totaal aantal gerealiseerde
arbeidsplaatsen aear
neindiceerde Inwoners ie (T-ll.
eiteedeuki le aebeldniatee,

inclusief deel openbaar lichaam deel open baarncknam

Het totaal aanlat
netealiseetde begeleid
werkenpiekkee voor
aetndiceerde lewaneis ie
haar T’)). uitgedrukt in
ambeidsiarere,

Aatdceenrsda w
hedeevareiu,nner elC’2/02

Aard cneurka 6
liedeatnnennenitr 0102/03

inctasier deel openbaar lichaam inclusief deel epeebaar
hchaam

10t4 IStichtse Vecht) 025,75 10.25 151.40 en

Aard centeab lv
tndeeian,i,crinnr erC-2/O’e

Besteding (jaar 1) algemene
bijstand

Aard control, eet
éedeaiaemeitmnr 02/01

Aard candreh lv
lwdeainmuinent GtC’2/05

Baten haat)) atenineee
bijstand (exclusief Rijk)

Anedceevreia nl-t
tied.uaiocnieivnet 02/02

e 0,t33,647 €inl,oee
t. 2 Wee Beaeedieg haar)) TOAW Baten haar)) tOAW
inkemensvanrzn’enTng (eectusiet Rijk)
oudere ee nedeeleelbee
arbeidsaneeselni kne
weeblnue werknemers
ItOAW)

0 emeetlee
neranteiaerdon hier hei
totaal haar)) indien z(j de
eilvoerieg ie haat))
helemaal niet hebben
titbeoteed aan een Alfa coevexie art Aard coedmin eet
Openbaar kcheam aan, hdeataintertnner 02/ 03 eodnatomioennor 02/04
Wgr. € 415,500 €31
1.3 Wet Besteding (jaar)) IDAZ Baren (jaar)) IDAZ
inkomerasvoerziernieg (enclseiet Rijk)
oudere en nedeeltoT(jk
arbeidsoegeschlkte
eemezen zelfstandigen
ÇIDAZ)

Gemeenten
vocal Iwoordon hierhet
tataat haar)) indien zij do
een eering ie (jaar))
helemaal niet tobben ‘doedroke ei Aaedsordrela cel
eitbesteedaae een lodeorermnnver 02/05 tmrdirataineeener 02/ge
Openbaae hchaam 00e €31.301 €0

gil



1.4 Besluit S uatrdi no hoorn Bbz 2004 Baten haar T) 5hz 2004
bijnuaiudvertcnieg zennoonde,houd beginnende levens underhoed bruirruundu
zellnlan dinen 2004 zrltnlandigen zertulandorn
(leeensoui gerheed
hen mee ode
zei~~taudi~uou~ (0hz 2uu4)

0 cmv enten
verantwoorden hier het
viool haar T) indien rrj do
ii[Ivovringin haar T)
helemaal ‘lol hebben Aard revdrojo te t Aard ecasreru no
eribeslued nou ren inzeaicmerwev 02/07 indoare,rnanmur 02/00
Opee boar r’chaann 0~.V € 27.329 €15.733

Boten hoor T) WWrK
(exclusieF Rijk)

A,ardruwnvjvern
indzotrrneir,eer 02/03

€0

1. 5 Wel werk eu Inkomen
hennlenaorn IWWIKI

Gennee nten
eerontwootden hier hei
riool hoor T) indien zil de

tirlveeeno in hoor T)
ht~moo)nien hebben
einbenle cd 0 Sv een
Open baar Ochoom o~g
Wgr.

Besiuiu bijslondue noden
zeitsloe diven 2554
le ccie s) cl
Iv vee nu ndeelnu u d
be1i nnende
zelrolondigoe)

Besrud bilstondverienlng
zetfnlarrdrgee (0hz) 2004

Gemeen Inn
Veronuwocidru hier hel
sloot hoer T) indien zijde

uitv eenugi n hoor T)
lielumool uien hebben
elibnnlrvdooneen
Oponboor Ochaom 0 9.0
Wor.

SZW 63

SZW 05

Ovuleding boorT)
Ievennoedcdioud gevestigde
zultstaudroen(exciusre 100h)

.vord rowiovro t
krdeoreruuvnrrur 03/01

Senieding (oor T)
kopdonlvernlrekhing (exctusre
Bel,)

Ao,d rzttreio t
ivdoaturnivnrirr 03/02

Boten hoorT)
1ev rusondooheud oevnnloode
zelfstandigen (eeetusi er Seb)
lerclasieftrih)

Aard rovirovaev
ind,rornvvwvmur 03/03

Ooien boorT) Sentedong hoor T) aan
hapijtoolrernuiekking (exelusier undrrzoekolsbrdorid in
GobI (noctusiel Rijk) odiket 560hz 2054 (euctunorr

uub)

OoIen hoor T) Bub (exclusieF
Ruk)

Aard railreret
bzcuttnxxrxnrer 03/07

Besteding hoor T) oon
uirvue,irngnkentvn Seb als
bedoeld in ornihel 56 Bbz 2004

Aard cevrooi, t
trrdzziurra,vvivr 03/00

€ 39.062 € 57.155 € 3.036 € 54.597 € 31.512 €0

Aard control, t
iwdtaitwarevor 03/04

Oesled’rng hoor T) uxb

Aard rortrr,’o t
!rndcarvreeenorer 03/to

€0

Aordrantvtixt
tedzolorveonreer 03/05

Wei porliel1auiiebedgrn
(ViOPBI

Wel poiticipatiebudget
(1NPB(

Gemeenten
verantwoorden hier hel
dooI hoor T) Indien ‘ii de
oiivueiingin (oor T)
hetemootialee hebben
uilbesie cd aan een
Operboor ichoom 0.0 e
Wgr.

€0
Benirding hoor T)
porlidpohrbndgel

AaidrardrehA
avdcdamovnrnvr 06/er

Woorvon eenlrdirg haar T)
von ederahe bij ren’s

A01000vhe,rrt
vndoare,ervaemer 00/02

Balen haai T) (niei.Rijk)
parlicipohebedgea

Aard ervrtaev t
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