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Het doet ons genoegen u verslag uit te brengen omtrent de uitkomsten van 

onze accountantscontrole van de jaarrekening van de  

gemeente Stichtse Vecht. Wij willen u over de volgende onderwerpen 

informeren: 

► uitkomsten jaarrekeningcontrole; 

► kwaliteit beheersorganisatie; 

► wensen en aandachtspunten; 

► onafhankelijkheid en controleproces. 

 

Wij hebben de kernpunten van ons verslag opgenomen in het hoofdstuk 

Managementsamenvatting.  

 

Onze controle is gericht op het vormen van een oordeel omtrent de 

jaarrekening over 2013. Bij de uitvoering van onze controle ondervinden 

wij de volledige medewerking en ondersteuning van de medewerkers van de 

gemeente Stichtse Vecht.  

 

 

 

 

De mogelijkheid om een open en eerlijke dialoog met u als lid van de 

gemeenteraad te voeren, vormt een essentieel onderdeel van het 

controleproces, evenals van de algehele corporate governance. 

Wij waarderen deze mogelijkheid om de inzichten die uit onze controle 

voortkomen met u te kunnen delen.  

 

Het concept van dit verslag is d.d. 16 april 2014 besproken met een 

afvaardiging van de afdeling Financiën. Een afschrift van dit verslag is 

toegezonden aan het college van burgemeester en wethouders van de 

gemeente Stichtse Vecht. Wij stellen het op prijs een en ander persoonlijk 

toe te lichten of eventuele vragen omtrent deze of andere met de controle 

verband houdende zaken te beantwoorden.  

 

Hoogachtend, 

Ernst & Young Accountants LLP 

 

 

drs. J.M.A. Drost RA 
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Pagina 4 Managementsamenvatting 
Jaarrekening 2013 gemeente Stichtse Vecht 

Samenvatting accountantsverslag jaarrekening 2013 gemeente Stichtse Vecht 

Uitkomsten 

jaarrekeningcontrole 

Conclusie van onze 

controle inzake 

getrouwheid 

Bij de jaarrekening 2013 van de gemeente Stichtse Vecht zijn wij voornemens een goedkeurende 

controleverklaring te verstrekken met betrekking tot de getrouwheid. 

 

Er resteren geen ongecorrigeerde controleverschillen of materiële herrubriceringen voor de jaarrekening 

2013. Na afronding van de resterende werkzaamheden, zijn wij voornemens een goedkeurende 

controleverklaring te verstrekken bij de jaarrekening 2013. Dit betekent dat het jaarverslag en de 

jaarrekening 2013 zijn ingericht in overeenstemming met het BBV en de in de programmarekening 

opgenomen balans en toelichting en rekening van baten en lasten een getrouwe weergave zijn van de 

financiële positie en baten en lasten van de gemeente Stichtse Vecht. 

De jaarrekening is 

rechtmatig 

Bij de jaarrekening 2013 van de gemeente Stichtse Vecht zijn wij voornemens een goedkeurende 

controleverklaring te verstrekken met betrekking tot de rechtmatigheid. Dit betekent dat de baten en 

lasten en balansmutaties in de jaarrekening 2013 in overeenstemming zijn met de door de relevante  

wet- en regelgeving. 

Bevindingen ten 

aanzien van de  

SiSa-bijlage 

Wij hebben de in de SiSa-bijlage van de jaarrekening genoemde specifieke uitkeringen gecontroleerd met 

inachtneming van de Nota verwachtingen accountantscontrole 2013. Op grond van ons onderzoek hebben 

wij bij uw specifieke uitkeringen geen fouten en/of onzekerheden geconstateerd die de voor SiSa geldende 

rapporteringstolerantie overschrijden. 

Toelichting WNT Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 

(WNT) ingevoerd. Inmiddels is er ook een aanpassingswet WNT, die nog niet formeel is aangenomen door 

de Eerste Kamer. De topfunctionarissen van de gemeente zijn in de verantwoording opgenomen. 

 

Wij hebben vastgesteld dat de gemeente Stichtse Vecht over 2013 aan deze wetgeving voldoet.  
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Samenvatting accountantsverslag jaarrekening 2013 Gemeente Stichtse Vecht (vervolg) 

Uitkomsten 

jaarrekeningcontrole 

 

Kwaliteit van het 

resultaat 

Voor een nadere analyse op het voordelige resultaat van € 1,8 miljoen verwijzen wij naar de financiële 
analyse, zoals opgenomen in de (financiële) toelichting per paragraaf van uw programmarekening 2013. 
Daar zijn de afwijkingen tussen realisatie en begroting opgenomen, met een verwijzing naar de betreffende 
programma’s. Deze toelichtingen tezamen zorgen ervoor dat de afwijkingen toereikend zijn toegelicht. Wij 
hebben vastgesteld dat de afwijking van het resultaat na bestemming in belangrijke mate wordt verklaard 
door externe factoren dan wel gebeurtenissen in de laatste maanden van het jaar die niet vooraf te 
overzien waren. De omvangrijkste afwijking ten opzichte van uw begroting betreft het voordeel op de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning ad € 1,2 miljoen. 

Kwaliteit 

beheersorganisatie 

Interne 

beheersmaatregelen 

Op grond van onze uitgevoerde werkzaamheden in het kader van de administratieve organisatie en daarin 

besloten maatregelen van interne controle van de gemeente Stichtse Vecht stellen wij vast dat deze in 

belangrijke mate adequaat zijn. In onze controle hebben wij de voor onze controle relevante processen 

betrokken. De belangrijkste bevindingen hebben wij reeds met u gecommuniceerd in onze management 

letter d.d. 12 november 2013. In deze processen hebben wij geen materiële tekortkomingen 

geconstateerd. 

 

Tijdens onze controlewerkzaamheden in het kader van de jaarrekening 2013 hebben wij vastgesteld dat 

onze aanbevelingen in onze tussentijdse rapportage met een hoge prioriteit in het kader van de 

jaarrekening in voldoende mate zijn opgevolgd. Tevens hebben wij geconstateerd dat de bevindingen met 

een minder hogere prioriteit eveneens zijn opgevolgd dan wel onderhanden zijn binnen uw organisatie. 
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Samenvatting accountantsverslag jaarrekening 2013 Gemeente Stichtse Vecht (vervolg) 

Bestuurlijke 

aandachtspunten 

Onze visie op 2014 Onze controle zal resulteren in een goedkeurende controleverklaring bij de jaarrekening 2013. Naast onze 

certificerende functie hebben wij, vanuit onze natuurlijke adviesfunctie, de gemeente Stichtse Vecht het 

afgelopen jaar over tal van onderwerpen geïnformeerd. Voor het komende jaar vinden wij het, gelet op het 

voorgaande, belangrijk dat de gemeente Stichtse Vecht prioriteit geeft aan de volgende onderwerpen: 

Rijksbezuinigingen 

 

Niet alleen de gemeentelijke bezuinigingen die al vorm hebben gekregen moeten de komende jaren worden 

gerealiseerd, ook ziet het er naar uit dat door de verdergaande rijksbezuinigingen nieuwe bezuinigingen op 

de gemeenten af gaan komen. In de jaarrekening wordt de stand van zaken van de ombuigingen toereikend 

toegelicht. De begrote bezuinigingen 2013 zijn met het ingezette project ‘Strategische Heroverweging’ per 

saldo nagenoeg geheel gerealiseerd. Wij adviseren u nauwgezet de realisatie van de huidige bezuinigingen 

door te zetten en vooruitlopend op mogelijke komende bezuinigingen nieuwe opties te overwegen, een 

stringent begrotingsbeheer is daarbij een must. 

Nieuwe taken 

 

De komende jaren komt er een groot aantal nieuwe taken op uw gemeente af. In dit kader noemen wij 

onder meer de decentralisaties (zogeheten 3 D’s) binnen het Sociaal Domein. Enerzijds moet aan deze 

taken organisatorisch vorm gegeven worden, anderzijds moet hier een initiële begroting voor worden 

opgesteld. Iets wat zeker in de eerste jaren haar vorm moet krijgen en waarmee risico’s samenhangen. Wij 

adviseren u hier in een zo vroeg mogelijk stadium verder vorm aan te geven. Wij hebben vastgesteld dat de 

voorbereidingen, in samenwerking met gemeenten in uw regio en het SW-bedrijf 'PAUW Bedrijven’, ten 

aanzien van de decentralisaties reeds in volle gang zijn. De beleidskaders voor een aantal onderdelen zijn 

thans op regionaal niveau uitgewerkt en worden ter vaststelling aan uw raad aangeboden. 

Regionale 

samenwerking 

Binnen uw gemeente speelt thans het vraagstuk van regionale samenwerking. In algemene zin kiest 
Stichtse Vecht er bij de regionale samenwerking voor om afhankelijk van het onderwerp in wisselende 
coalities samen te werken. De gemeenteraden van Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren hebben voor het 
zomerreces 2013 besloten om te gaan samenwerken. Hiervoor is een gestructureerde aanpak gekozen in 
de vorm van een programmastructuur voor de diverse deelterreinen waarop samengewerkt wordt. Het 
betreft in eerste aanleg het sociaal domein gecombineerd met bedrijfsvoering. Recentelijk heeft de 
Provincie Noord-Holland op basis van een extern uitgevoerd onderzoek echter geadviseerd deze 
samenwerking niet verder te intensiveren. 



Uitkomsten 
jaarrekeningcontrole 
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Controleverklaring 

Wij zijn voornemens om na afronding van onze laatste werkzaamheden een 

goedkeurende controleverklaring bij de jaarrekening van de  

gemeente Stichtse Vecht over het boekjaar geëindigd op 31 december 

2013 te verstrekken. In deze verklaring bevestigen wij dat de jaarrekening 

een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van zowel de 

baten en lasten over 2013 als van de activa en passiva per 

31 december 2013 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 2013 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. 

 

Wij merken ten aanzien van de rechtmatigheid op dat bij Inkopen en 

Aanbestedingen voor 2013 een onzekerheid is vastgesteld van circa € 0,3 

miljoen en een fout van circa € 0,8 miljoen. Beide bedragen blijven binnen 

de toegestane toleranties van respectievelijk € 3,3 miljoen en € 1,1 miljoen 

en heeft derhalve geen invloed op ons oordeel ten aanzien van de 

rechtmatigheid. 

 

Wij hebben de in de SiSa-bijlage van de jaarrekening genoemde specifieke 

uitkeringen gecontroleerd met inachtneming van de Nota verwachtingen 

accountantscontrole 2013 d.d. 28 januari 2014. Op grond van ons 

onderzoek hebben wij bij uw specifieke uitkeringen geen fouten en/of 

onzekerheden geconstateerd die de voor SiSa geldende 

rapporteringstolerantie overschrijden. 

 

 

 

 

 

 

Uitkomsten jaarrekeningcontrole 

De jaarrekening en het jaarverslag dienen te worden opgemaakt in 

overeenstemming met het BBV. Wij hebben vastgesteld dat de jaarrekening 

2013 van uw gemeente geen materiële afwijkingen vertoont ten opzichte 

van de voorschriften van het BBV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarnaast is door ons nagegaan of het jaarverslag de minimale wettelijk 

voorgeschreven informatie bevat en of de inhoud van dit verslag geen 

tegenstrijdigheden bevat met de door ons gecontroleerde jaarrekening.  

Wij hebben vastgesteld dat de inhoud van het jaarverslag niet strijdig is met 

de jaarrekening. 

 

Wij zijn er bij ons oordeel van 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. 
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Controleverschillen 

Tijdens onze controle inventariseren wij verschillen tussen enerzijds 

bedragen, classificaties, presentatie en toelichting van jaarrekeningposten 

die de gemeente Stichtse Vecht heeft opgenomen of gerapporteerd en 

anderzijds bedragen, classificaties, presentatie of toelichting zoals die naar 

onze mening in overeenstemming met het Besluit begroting en 

verantwoording provincies en gemeenten dienen te worden opgenomen of 

gerapporteerd. 

 

Er resteren naar aanleiding van onze controle geen controleverschillen. 

Kwaliteit totstandkoming jaarrekening 

Intern heeft de gemeente Stichtse Vecht een gedetailleerde planning en 

rekeningrichtlijnen opgesteld. Het doel hiervan is onder meer binnen de 

gestelde tijdslijn de noodzakelijke informatie op een kwalitatief toereikende 

wijze ter beschikking te hebben voor het opstellen van de jaarrekening, 

zodat deze aan de gestelde eisen voldoet. Voor 2013 is dit doel behaald. 

  

Wij hebben in overleg met uw organisatie naar aanleiding van de controle 

van voorgaande jaren de lijst met op te leveren stukken verder uitgewerkt. 

De oplevering van het jaarrekeningdossier voldeed aan onze verwachtingen. 

 

 

 

Uitkomsten jaarrekeningcontrole 

Aanvaardbaarheid van de grondslagen van waardering en 
resultaatbepaling 

Naar onze mening zijn de door het management gekozen 

waarderingsgrondslagen 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. 

Schattingsprocessen binnen de jaarrekening 

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het 

maken van schattingen bij het opmaken van de jaarrekening.  

Als accountant beoordelen wij deze door het college gemaakte schattingen.  

 

Wij kunnen instemmen met de door  het college gemaakte inschattingen en 

waarderingsgrondslagen. 
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Uw programmarekening 
Wij zijn van mening dat met uw programmarekening sprake is van een 
kwalitatief goed verantwoordingsmodel waarbij op adequate wijze inzicht 
wordt gegeven in de doelstellingen, de speerpunten en de financiële 
consequenties.  

Voordelig resultaat nader besproken 

Het saldo van baten en lasten (na bestemming) over het jaar 2013 bedraagt 

€ 1,8 miljoen voordelig ten opzichte van een begroot sluitend saldo van  

€ nihil. Het resultaat over 2013 ten opzichte van de gewijzigde begroting 

kan als volgt worden weergegeven: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uw begrotingsbeheer op orde 

De voordelige afwijking van € 1,8 miljoen ten opzichte van een begroot 

resultaat van € nihil laat zich op hoofdlijnen als volgt verklaren: 

 Uitgestelde kapitaallasten:  € 0,4 miljoen V 

 Voordeel WMO:  € 1,2 miljoen V 

 Hogere kosten scheiden afval:  € 0,5 miljoen N 

 Hogere opbrengsten afval  € 0,6 miljoen V 

 Dekkingsvoorstel 2e Berap:  € 0,2 miljoen N 

 Technische begrotingsposten:  € 0,8 miljoen N 

 Overige voordelige afwijkingen:  € 1,1 miljoen V 

 

Voor een nadere analyse op het voordelige resultaat verwijzen wij naar de 

financiële analyse per programma in de programmarekening. Daar zijn de 

afwijkingen tussen realisatie en begroting opgenomen. Deze toelichtingen 

tezamen zorgen ervoor dat de afwijkingen toereikend uiteen zijn gezet.  

Wij hebben vastgesteld dat de afwijking van het resultaat na bestemming in 

belangrijke mate wordt verklaard door externe factoren dan wel 

gebeurtenissen in de laatste maanden van het jaar die niet vooraf te 

overzien waren. De omvangrijkste voordelige afwijking ten opzichte van uw 

begroting betreft het voordeel op de WMO ad € 1,2 miljoen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze analyse van het resultaat 2013 
Uitkomsten jaarrekeningcontrole 

Bedragen x  

€ 1.000 

Gewijzigde 

begroting 

Rekening 

2013 

Afwijking 

€ € € 

Totale lasten 

Totale baten 

(98.406) 

97.706 

(105.522) 

104.902 

(7.116) 

7.196 

Resultaat vóór 

bestemming 

(700) (620) 80 

Mutaties in reserve 700 2.430 1.730 

Resultaat na 

bestemming 

0 1.810 1.810 
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Analyse van de financiële positie 

Eigen vermogen neemt af 
Het eigen vermogen, inclusief het resultaat na bestemming, bedraagt per 

jaareinde 2013 volgens de jaarrekening € 61,3 miljoen en heeft zich vanaf 

2011 als volgt ontwikkeld: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van de totale reserves ter hoogte van € 59,5 miljoen  

(voor resultaatbestemming) is € 10,9 miljoen opgenomen als algemene vrije 

reserve. Het saldo van deze reserve is ten opzichte van 2012 gedaald met 

€ 1,8 miljoen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitkomsten jaarrekeningcontrole 

Per saldo is gedurende 2013 € 2,4 miljoen onttrokken aan de reserves. De 

mutatie in de reserves (ten laste van het resultaat) vormt samen met het 

resultaat voor bestemming (€ 0,6 miljoen nadelig) het voordelige resultaat 

na bestemming van € 1,8 miljoen. 

Solvabiliteit 

De totale vermogenspositie wordt onder andere tot uitdrukking gebracht 

door middel van het solvabiliteitspercentage. Dit percentage wordt bepaald 

door het eigen vermogen te delen door het balanstotaal. Het huidige 

solvabiliteitspercentage voor uw gemeente bedraagt 40% (2012: 41% en 

2011: 41%). De solvabiliteit ligt hiermee iets boven het landelijk 

gemiddelde. Tevens dient de solvabiliteit te worden bezien in relatie tot het 

risico van stijging van het rentepercentage. Verder is er bij de gemeente 

sprake van activering van investeringen in maatschappelijke nut met 

jaarlijkse afschrijvingen in plaats van directe verwerking ten laste van het 

resultaat. 

 

Wij merken op dat de solvabiliteit de afgelopen jaren nagenoeg gelijk is 

gebleven en de gemeente daarmee een stabiele financiële positie heeft. 

Financiering 

In 2013 heeft u  voor € 10 miljoen (totaal 31 december 2013: € 71 miljoen) 

langlopende lening(en) afgesloten. De door u afgesloten leningen hebben 

een looptijd van 2 tot 40 jaar met een rentepercentage van 0,5% tot 5,7%. 

Wij constateren dat het gemiddelde rentepercentage de laatste jaren vrijwel 

constant blijft op ongeveer 3,75%. De nieuw afgesloten leningen zijn 

aangetrokken ter vervanging van aflopende leningen. Dagelijks worden door 

u de ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt nadrukkelijk gevolgd om 

zonodig direct te kunnen handelen bij rentemutaties. Wij zijn van mening 

dat de gemeente Stichtse Vecht geen onnodige renterisico’s loopt. 
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De financieringsstructuur van de gemeente Stichtse Vecht is als volgt weer 

te geven: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit bovenstaand overzicht is op te maken dat het saldo (financieringstekort) 

het laatste jaar is toegenomen naar € 71,2 miljoen (2012: € 65,9 miljoen). 

De gemeente is hiermee in hoge mate afhankelijk van financiering door 

derden. 

 

Vaststelling 

Wij vragen uw blijvende aandacht voor de verdere toename van de leningen 

en de financieringskosten. Door het frequent (gedurende het jaar) opstellen 

van kasstroomoverzichten (staat van herkomst en bestedingen van 

middelen) en liquiditeitsprognoses heeft u inzicht in een optimale 

financieringsstructuur. 

 

 

 

 

Uitkomsten jaarrekeningcontrole 

Leningen aan derden 

Ultimo 2013 staat circa € 8,7 miljoen (2012: € 9,5 miljoen) aan uitgeleende 

gelden aan derden uit. Het saldo hiervan is licht afgenomen met € 0,8 

miljoen gedurende 2013. De leningen bestaan voornamelijk uit 

verstrekkingen aan woningcorporaties, hypotheken aan ambtenaren 

(hiervoor wordt verwezen naar pagina 20 van deze rapportage) en overige 

instellingen zoals dorpshuizen. Ons is medegedeeld dat met deze 

instellingen op frequente basis wordt overlegd om te komen tot een 

adequate financiële beheerstructuur. Wij hebben overigens vastgesteld dat 

de instellingen niet verplicht zijn tot het bevestigen van het saldo dan wel 

het indienen van een verantwoording (zoals een gecertificeerde 

jaarrekening) ultimo boekjaar. 

 

Aanbeveling 

Daarnaast adviseren wij u de instellingen te verplichten tot het ten minste 
eenmaal per jaar bevestigen van het saldo teneinde de juistheid en 
volledigheid van de vordering te kunnen vaststellen en mogelijke discussies 
en geschillen met deze instellingen te voorkomen. 
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Weerstandsvermogen 

In het jaarverslag is onder andere de paragraaf Weerstandsvermogen 

opgenomen, welke informatie bevat over de weerstandscapaciteit, de 

risico’s en het beleid dat hieromtrent gedurende 2013 is gevoerd.  

Ten aanzien van deze paragraaf constateren wij het volgende: 

 
 

Uitkomsten jaarrekeningcontrole 

Van de totale reserves (exclusief het saldo van de exploitatie voor 
winstbestemming) ten bedrage van € 59,5 miljoen (2012: € 65,2 miljoen) 
bedraagt de algemene reserve € 10,9 miljoen (2012: € 12,7 miljoen). Het 
totaal saldo van de algemene reserve is ten opzichte van 2012 met € 1,8 
miljoen afgenomen. De door u benodigde weerstandscapaciteit is berekend 
op € 3,9 miljoen (2012: € 7,1 miljoen). De afname wordt voornamelijk 
veroorzaakt door het opstellen van beheersplannen voor openbare ruimte 
en gebouwen, waardoor dit risico is komen te vervallen. 
 
In de paragraaf weerstandsvermogen worden beschikbare en gewenste 

weerstandscapaciteit – rekening houdend met een inventarisatie van 

concrete risico’s - nader uiteengezet. De onderkende risico’s zijn voor zover 

mogelijk gekwantificeerd, waardoor een directe vergelijking tussen risico’s 

en omvang weerstandvermogen mogelijk is. Wij ondersteunen deze wijze 

van verwerken. Uit deze analyses volgt een benodigd weerstandsvermogen 

van € 3,9 miljoen en een beschikbare weerstandscapaciteit van € 9,5 

miljoen. Het weerstandsvermogen ligt met 2,42 boven de algemeen 

geldende minimale norm van 1,0 en is hiermee voldoende om eventuele 

financiële tegenvallers op te vangen. 

 

Op basis van het weerstandsvermogen van de gemeente, rekening houdend 

met de totale reservepositie, het huidige financiële beleid en de in de 

risicoparagraaf omschreven risico’s zijn wij van mening dat de gemeente 

Stichtse Vecht (vooralsnog) een voldoende financiële positie heeft om 

eventuele tegenvallers op te vangen. 

Bedragen x  

€ 1.000 

Algemene 

reserve 

Bestemming

sreserves 

Onverdeeld 

resultaat 

Totaal 

€ € € € 

Saldo per 1 januari 

2013 

12.678 52.706 (174) 65.209 

Bestemming resultaat 

2012 

(174) 0 174 0 

Stortingen ten laste van 

resultaat 

685 3.348 0 4.033 

Onttrekkingen 2013 ten 

gunste van resultaat 

(2.324) (4.140) 0 (6.434) 

Overige mutaties 0 (3.275) 0 (3.275) 

Nog te bestemmen 

resultaat 2013 

0 0 1.810 1.810 

Saldo 31 december 

2013 

10.865 48.640 1.810 61.315 
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Aanvaardbaarheid van de grondslagen van waardering en 
resultaatbepaling 

Naar onze mening zijn de door het college gekozen waarderingsgrondslagen 

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. 

Grondslagen van financiële verslaggeving 
Uitkomsten jaarrekeningcontrole 
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Schattingsprocessen binnen de jaarrekening 

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het 

maken van schattingen bij het opmaken van de jaarrekening.  

Als accountant van de raad beoordelen wij deze door het college gemaakte 

schattingen. Wel hebben wij in onderstaand overzicht een beschouwing ten 

aanzien van de belangrijkste schattingen opgenomen. 

 

Grondslagen van financiële verslaggeving 
Uitkomsten jaarrekeningcontrole 

Gevoeligheid van schattingen hoog, door onzekere (externe) 

omstandigheden 

Gevoeligheid van schattingen is gemiddeld 

 

Gevoeligheid van schattingen ligt laag 

Belangrijke schattingen Beoordeling 

2012 

Beoordeling 

2013 

Toelichting 

Waardering van immaterieel vast actief Er zijn geen indicaties om over te gaan tot afwaardering van de immateriële vaste 

activa. De omvang van de investeringen in immateriële vaste activa is gering. 

Waardering grond en gebouwen inclusief afschrijvingen Er zijn geen indicaties om over te gaan tot afwaardering van de gronden en gebouwen. 

De waardering van de gemeentelijke gebouwen is niet hoger dan de WOZ waarde. 

Waardering van uw deelnemingen en langlopende schulden Deelnemingen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. 

Waardering van de bouwgrondexploitaties en de niet in 

exploitatie genomen gronden (NIEGG) 

Ten behoeve van uw jaarrekening 2013 heeft een herijking plaatsgevonden waarbij is 

nagegaan in hoeverre de gehanteerde uitgangspunten realistisch zijn. 

Waardering van de debiteuren De systematiek voor de voorziening debiteuren inzake Sociale Zaken is gewijzigd. Ultimo 

2013 heeft u een statische voorziening voor deze debiteuren gevormd hetgeen wij 

onderschrijven. 

Beoordeling toereikendheid van uw voorzieningen De huidige plannen inzake gemeentelijke kapitaalgoederen (waaronder wegen) dateren 

van 2013 en zijn daarmee actueel.  

Beoordeling van de risico’s ten aanzien van de niet uit de 

balans blijkende verplichtingen 

De risico’s inzake de niet uit de balans blijkende verplichtingen zijn  in voldoende mate 

inzichtelijk. 
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Inleiding 

Deze paragraaf geeft een uiteenzetting van de werkzaamheden en 

bevindingen ten aanzien van de belangrijke aandachtsgebieden in de 

controle die nog niet eerder in dit verslag zijn toegelicht. 

Waardering grondexploitaties 

De waardering van de grondexploitaties is een belangrijk onderdeel in onze 

controleaanpak, vanwege de mate van schattingsonzekerheid voortkomend 

uit de huidige economische situatie. Wij hebben het proces rondom de 

totstandkoming van de waardering op haar effectieve werking getest. 

Daarnaast hebben wij interne expertise ingeschakeld om de gehanteerde 

parameters alsmede de marktveronderstellingen te beoordelen.  

 

In de jaarrekening 2013 heeft de een verliesvoorziening van € 0,1 miljoen 

(2012: € 0,1 miljoen) getroffen. Het is uiteraard afhankelijk van de 

toekomstige ontwikkelingen in de markt of de omvang van de voorziening 

afdoende is. De grondexploitaties zijn  in 2013 op basis van de meest 

recente inzichten geactualiseerd. 

 

De post voorraad van de gemeente Stichtse Vecht is als volgt te 

specificeren: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het verleden heeft u reeds onderzoek uitgevoerd naar de beheersing en 

het risicoprofiel van de grondexploitatieportefeuille van uw gemeente.  

De marktontwikkelingen en de uitkomsten van interne/externe rapportages 

noopten de gemeente reeds in voorgaande jaren tot het nemen van 

maatregelen in financiële zin. Wij noemen hiertoe de vorming van een 

voorziening voor verlieslatende complexen voor beide projecten. 

 

Zoals uit het bovenstaand overzicht blijkt dat de grondexploitaties nader 

onder te verdelen zijn naar nog niet in exploitatie genomen bouwgronden 

(geen plan, maar wel stellig voornemen tot ontwikkelen) en het 

zogenaamde onderhanden werk (sprake van een vastgesteld plan). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Aandachtsgebieden en bevindingen in de controle 
Uitkomsten jaarrekeningcontrole 

Bedragen x € 1.000 31 december 2013 31 december 2012 

€ € 

Niet in exploitatie 
genomen gronden 

14 14 

Onderhanden werk (64) (20) 

Voorziening dekking 
verliessaldi 

(132) 

 

(130) 

Totaal (182) (136) 
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Een overzicht van de boekwaarden (met inachtneming van de voorziening) 

van de post voorraden over de afgelopen 4 jaar geeft het volgende beeld: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit bovenstaand overzicht komt naar voren dat de grondexploitatie binnen 

uw gemeente van (zeer) beperkte omvang is. 

 

In exploitatie genomen projecten 
De boekwaarde van de in exploitatie genomen projecten zijn op hoofdlijnen 

als volgt te specificeren. 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

Bij de controle van de balansposten inzake de lopende grondexploitaties is 

de cruciale vraag: worden de geactiveerde kosten in de toekomst 

terugverdiend? Waardering vindt hierbij in beginsel plaats tegen de 

kostprijs. Indien echter blijkt dat een aankoop of projectontwikkeling 

verliesgevend is, dient een afwaardering voor het tekort te worden 

genomen. Bij de beoordeling van de waardering van de 

bouwgrondexploitaties vormen de herziene exploitatieopzetten een 

essentieel toetsingsinstrument. 

 

De boekwaarde van het saldo onderhanden werk en bouwgronden in 

exploitatie ter hoogte van € 0,2 miljoen is in 2013 licht gestegen ten 

opzichte van 2012 (€ 0,15 miljoen). Deze boekwaarde is inclusief een 

voorziening voor projecten ter hoogte van € 0,1 miljoen (2012: € 0,1 

miljoen) waarvan verwacht wordt dat deze in de toekomst verlieslatend zijn. 

Wij achten de getroffen voorziening toereikend. 

 

Aandachtsgebieden en bevindingen in de controle 
Uitkomsten jaarrekeningcontrole 

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

31-12-2010 31-12-2011 31-12-2012 31-12-2013

bedragen x  € 1 

IEGG's

NIEGG's

Totaal

Bedragen x € 1.000 31 december 2013 31 december 2012 

€ € 

De Werf Kockengen (191) 7 

De Karavaan 127 (27) 

Totaal (64) (20) 

Waarvan voorziening (132) (130) 
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De Werf Kockengen 
Het project betreft de bouw van een samenkomstgebouw en een jeugdhonk 

(in de voormalige gemeenteloods) in Kockengen door een externe 

projectontwikkelaar. In 2013 heeft u de grond van het voormalige 

afvalbrengstation verkocht voor circa € 0,2 miljoen. 

 

Inmiddels is gestart met de bouw. Het verwachte resultaat bedraagt 

vooralsnog € 5.500 negatief. De huidige (economische) ontwikkelingen 

hebben vooralsnog niet geleid tot een bijstelling van deze voorziening 

ultimo boekjaar. 

 

De Karavaan 
Dit project betreft de bouw van 57 sociale woningen en 9 gebonden 

woningen. Hiertoe heeft u reeds een overeenkomst gesloten met de 

woningbouwcorporatie Portaal. Hierbij is overeengekomen dat u als 

gemeente de grond levert en de woningcorporatie de woningen bouwt. 

Echter is het project momenteel ‘on hold’ gezet aangezien de 

woningcorporatie de financiering vanuit het waarborgfonds vooralsnog niet 

toegezegd heeft gekregen. In maart 2014 heeft de directie van de 

woningcorporatie de gemeente geïnformeerd dat het waarborgfonds voor 

het jaar 2014 voldoende financiële ruimte biedt om het plan, onder 

voorwaarden, alsnog te realiseren. Een van de voorwaarden is wel dat de 

start van de bouw in 2014 dient plaats te vinden. 

 

Conclusie 

Wij benadrukken het belang van het structureel monitoren van de in 

exploitatie zijnde projecten. Op grond van onze gesprekken en de door ons 

gecontroleerde documentatie stellen wij vast dat de uitkomsten van de 

(herziene) grondexploitaties voldoende toereikend tot stand zijn gekomen 

en dat de effecten van de economische teruggang op de lopende en 

toekomstige bouwgrondexploitaties adequaat zijn betrokken in deze 

herijking. 

 
 
 
 
 

Bouwgronden nog niet in exploitatie genomen 
De boekwaarde van de niet in exploitatie genomen gronden zijn als volgt te 

specificeren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als er nog geen vastgesteld exploitatieplan is, maar de raad wel het stellige 

voornemen heeft de gronden op afzienbare termijn te ontwikkelen,  

dan dienen de betreffende gronden te worden gepresenteerd als 

bouwgronden die nog niet in exploitatie zijn genomen. Hierbij is er dus nog 

geen zekerheid over de wijze waarop de bouwgrond in eigendom van de 

gemeente geëxploiteerd gaat worden. 

 

Per 31 december 2013 bedraagt de boekwaarde van deze bouwgronden 

ongeveer € nihil. Het meest omvangrijke complex hierbij is Het Kwadrant. 

De gemiddelde boekwaarde per m2 ultimo 2013 komt ons niet 

onaannemelijk voor. 

 

Conclusie 

Op basis van onze gesprekken en de door ons gecontroleerde documentatie 

stellen wij vast dat de uitkomsten op adequate wijze zijn verwerkt in de 

jaarrekening 2013. Hierbij zijn in voldoende mate de effecten van de 

economische teruggang op lopende én toekomstige bouwgrondexploitaties 

betrokken. 

 

 

 

 

Aandachtsgebieden en bevindingen in de controle 
Uitkomsten jaarrekeningcontrole 

Bedragen x € 1.000 31 december 2013 31 december 2012 

€ € 

Het Kwadrant 13 13 

Totaal niet in exploitatie 
genomen bouwgronden 

13 13 

Waarvan voorziening 0 0 
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Gewijzigde aanbestedingswet 

Zoals reeds gemeld in onze management letter d.d. 12 november 2013 is 

de aanbestedingswet in 2013 ingrijpend gewijzigd, waarbij striktere regels 

gelden over clustering, proportionaliteit van eisen, bepaling over niet-

samenvoegen en verplicht splitsen van opdrachten en bepalingen die 

betrekking hebben op het beperken van de kosten van het deelnemen aan 

een aanbesteding.  

 

U heeft thans uw huidige inkoopbeleid aangepast naar de nu geldende 

spelregels. Ten tijde van de jaarrekeningcontrole hebben wij vastgesteld dat 

de nieuw gewijzigde wetgeving in de praktijk als leidend wordt ervaren. Om 

het risico op onrechtmatigheden ten aanzien van inkopen en 

aanbestedingen te verminderen is de gemeente Stichtse Vecht reeds in 

2011 een samenwerking aangegaan met het Inkoopbureau Midden 

Nederland. Wij zijn van mening dat een dergelijke samenwerking het risico 

op onrechtmatigheden in het inkoopproces verlaagt. 

 

Conclusie 

Wij hebben vastgesteld dat de gewijzigde aanbestedingswet inmiddels is 

verwerkt in het interne inkoopbeleid. Wij onderschrijven de door u 

ondernomen acties. Wellicht ten overvloede wijzen wij u op het belang van 

een adequate documentatievorming in uw aanbestedingsdossiers bij 

afwijkingen van de Proportionaliteitsgids. Bij de verbijzonderde interne 

controle zijn enkele onzekerheden en fouten inzake de rechtmatigheid 

geconstateerd. Voor een nadere uiteenzetting hieromtrent verwijzen wij 

naar pagina 25 van deze rapportage. 

Verbonden partijen 

Als gemeente bent u verbonden met een aantal partijen die gedeeltelijk een 

maatschappelijk of bestuurlijk belang uitoefenen namens de gemeente. Wij 

noemen hiertoe bijvoorbeeld de uitbesteding van de Wet Sociale 

Werkvoorziening (WSW) bij PAUW Bedrijven. 

Uitkomsten jaarrekeningcontrole 
 

Een belangrijk kenmerk bij deze partijen is dat de financiële stroom die met 
deze activiteiten is gemoeid, wel in de begroting en jaarrekening van uw 
gemeente is opgenomen. De gemeente Stichtse Vecht blijft om die reden 
verantwoordelijk voor de rechtmatige uitvoering. Tevens is het van belang 
dat de gemeente inzicht heeft in de financiële positie van verbonden 
partijen om mogelijke financiële risico’s tijdig te signaleren. In dit kader 
noemen wij de aanvullende bijdrage aan de Omgevingsdienst Regio Utrecht 
(ODRU) ten bedrage van € 0,2 miljoen in 2013. 

 

Wij hebben bij onze tussentijdse controle vastgesteld dat de gemeente 

Stichtse Vecht vooraf tijdig met de uitvoeringsorganisatie adequate 

afspraken maakt over de wijze van verantwoorden en over de eisen die aan 

zowel de tussentijdse informatievoorziening als de rechtmatige uitvoering 

van de regeling worden gesteld. Op basis van onze gesprekken en aan ons 

getoonde documentatie constateren wij – met uw ambtelijke organisatie – 

dat in 2013 de aangeleverde tussentijdse informatievoorziening tijdig heeft 

plaatsgevonden. Een en ander wordt ook als zodanig toegelicht in de 

jaarstukken 2013. Wij benadrukken dat in de jaarrekening de financiële 

resultaten van de samenwerking c.q. uitbestede taken op adequate wijze 

zijn toegelicht. 

 

Conclusie/aanbeveling 

Wij hebben vastgesteld dat over- en onderschrijdingen ten aanzien van de 

diverse op afstand gezette publieke taken bij verbonden partijen in de 

programmarekening op toereikende wijze zijn toegelicht. Wij adviseren u, 

evenals voorgaand jaar, de consequenties van deze over- en 

onderschrijdingen in meerjarig perspectief te evalueren en, gezien de 

actuele (economische) ontwikkelingen, de verbonden partijen te blijven 

monitoren. 
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Reserves en Voorzieningen 

Voor tal van economische en juridische verplichtingen zijn in uw 

jaarrekening voorzieningen gevormd. De kaderstelling hiertoe is in 

belangrijke mate uiteengezet in het Besluit Begroting en Verantwoording en 

uw Beleidsnota Reserves en Voorzieningen 2012. De effecten van deze 

nota zijn verwerkt in de jaarrekening 2013. Wij hebben vastgesteld dat de 

aard en reden van reserves en voorzieningen niet in strijd is met vigerende 

regelgeving en dat de voorgestelde wijzigingen voortvloeiend uit 

bestuursrapportages, raadsbesluiten, e.d. op adequate wijze in de 

jaarstukken zijn verwerkt. 

 

Vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten 

wordt een aantal eisen gesteld aan het vormen van voorzieningen. 

Voorzieningen die gevormd worden ten behoeve van de egalisatie van 

kosten over een langere periode dienen onderbouwd te zijn met een 

onderhoudsplan. Wanneer deze onderbouwing ontbreekt, bestaat het risico 

dat de financiële positie van de gemeente Stichtse Vecht mogelijk onjuist 

wordt voorgesteld. Wij hebben vastgesteld dat aan de belangrijkste 

voorzieningen (geactualiseerde) beheerplannen ten grondslag liggen, 

hetgeen wij onderschrijven. Evenals voorgaand jaar merken wij overigens 

op dat de huidige pensioenvoorziening ten bedrage van € 2,4 miljoen niet 

toereikend lijkt. Reeds in het voorgaande jaar heeft u hierop geanticipeerd  

door bij raadsbesluit een bestemmingsreserve “Opbouw voorziening 

Pensioenverplichting” te vormen welke over een periode van 5 jaar wordt 

aangevuld tot de benodigde omvang van € 1,3 miljoen. Wij hebben 

vastgesteld dat de dotatie in 2013 in overeenstemming is met hetgeen is 

overeengekomen in het raadsbesluit. 

 

Aanbeveling: 

Wij benadrukken het belang van periodieke monitoring en actualisatie van 

de onderhoudsplannen. Alleen hierdoor kan worden vastgesteld wat de 

omvang van de financiële verplichting daadwerkelijk is. 

Uitkomsten jaarrekeningcontrole 
 

Waardering Vastgoed 

De afgelopen periode heeft in het teken gestaan van dalende 

vastgoedprijzen en de financiële crisis. Dit raakt ook de vastgoedportefeuille 

van de gemeente Stichtse Vecht. Het vastgoed wordt in de jaarrekening 

gewaardeerd op historische kostprijs, verminderd met afschrijvingen, of op 

lagere marktwaarde. Om vast te stellen of er sprake is van lagere 

marktwaarde, en dus een bijzondere waardevermindering, dient de 

gemeente jaarlijks te beoordelen of er sprake is van indicaties die een lagere 

marktwaarde doen vermoeden. Overigens hoeft conform het BBV geen 

waardevermindering te worden doorgevoerd, zolang men niet voornemens 

is om het actief te verkopen of op een andere wijze te gaan gebruiken. 

 

Conclusie: 

Uit onze analyse op de waardering van het vastgoed blijken geen 

bijzonderheden die een duurzame waardevermindering in de jaarrekening 

rechtvaardigen. 

Hypotheken aan ambtenaren 

Ultimo 2013 heeft de gemeente ongeveer 70 hypotheken aan 

(voornamelijk) ambtenaren van uw gemeente uitstaan met een omvang van 

ongeveer € 4,1 miljoen. De waarde van de totale portefeuille is gedurende 

het boekjaar 2013 met ongeveer € 0,2 miljoen  afgenomen als gevolg van 

aflossingen. In overeenstemming met de wet FIDO worden geen nieuwe 

leningen aan uw medewerkers verstrekt. Op basis van een uitgevoerde 

analyse met de actuele WOZ-waarde hebben wij vastgesteld dat de 

onderliggende waarde waarvoor de hypotheek is toegekend hoger is dan de 

uitgezette geldlening. Wij onderschrijven dit.  

 

Conclusie: 

Wij merken op dat aanpassing in de spelregels heeft plaatsgevonden en dat 

het beleid binnenkort verder wordt aangescherpt. 
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Wet normering topinkomens 

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen 

publieke en semipublieke sector (WNT) ingevoerd. Op basis van deze wet is 

de bezoldiging van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector 

in dienstverband en bij ontslag wettelijk gemaximeerd. 

 

Voor de bezoldiging van topfunctionarissen geldt naast de maximering een 

publicatieverplichting in de jaarrekening. Dit geldt eveneens voor 

bezoldiging van niet-topfunctionarissen indien zij de maximale bedragen 

van topfunctionarissen overschrijden.  

 

In het kader van de jaarrekening 2013 heeft u een analyse uitgevoerd van 

de topfunctionarissen binnen uw organisatie. Tevens heeft u vastgesteld of 

er functionarissen zijn die een hogere bezoldiging dan de gestelde maxima 

kennen. Deze informatie heeft u opgenomen in de toelichting op de 

jaarrekening. Wij hebben de juistheid en volledigheid van deze toelichting 

gecontroleerd. 

 
SiSa 
Wij hebben de in de SiSa-bijlage van de jaarrekening genoemde specifieke 

uitkeringen gecontroleerd met inachtneming van de Nota verwachtingen 

accountantscontrole 2013. Op grond van ons onderzoek hebben wij bij de 

navolgende specifieke uitkeringen geen fouten en/of onzekerheden 

geconstateerd die de voor SiSa geldende rapporteringstolerantie 

overschrijden.  

 

Uitkomsten jaarrekeningcontrole 
 

  

Onze controleaanpak hierbij hebben wij in het hoofdstuk  

“Onafhankelijkheid en controleproces” nader toegelicht. De SiSa-bijlage 

dient door uw gemeente samen met een aantal andere verplicht 

voorgeschreven verantwoordingsstukken voor 15 juli aanstaande 

elektronisch bij het CBS te worden aangeleverd. Door middel van een 

voorgeschreven tabel dienen wij te rapporteren over onze bevindingen ten 

aanzien van de in de jaarrekening opgenomen SiSa-bijlage. In bijlage 2 bij 

dit rapport zijn deze bevindingen in de voorgeschreven tabel opgenomen.  

U kunt deze tabel hanteren ten behoeve van verzending naar het CBS. 



Kwaliteit 
beheersorganisatie 
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Algemeen 

Bij de planning en uitvoering van de controle van de jaarrekening 2013 van 

de gemeente hebben wij de interne beheersmaatregelen, welke onderdeel 

uitmaken van de administratieve organisatie van uw gemeente, in onze 

overwegingen betrokken. Wij hebben de opzet, het bestaan en de werking 

van interne beheersmaatregelen onderzocht voor zover wij dit in het kader 

van de jaarrekening noodzakelijk achten en niet met het doel om een 

oordeel over de effectiviteit van de interne beheersing te geven.  

Wij steunen voor de volgende processen op uw interne beheersing, hetgeen 

betekent dat wij minder uitgebreide werkzaamheden per jaareinde 

behoeven te verrichten. 

 

Wij hebben geen onderzoek naar de effectiviteit van de interne beheersing 

verricht, anders dan dat relevant is voor onze jaarrekeningcontrole. 

Bevindingen interne beheersing 

In onze managementletter 2013, uitgebracht aan het college op  

12 november 2013, hebben wij onze bevindingen en aanbevelingen van 

onze tussentijdse controle 2013 opgenomen. In deze managementletter 

hebben wij aangegeven welke zaken vóór de jaarrekeningcontrole 2013 

opgepakt zouden moeten zijn. In bijlage 2 van deze rapportage geven wij 

een overzicht van de huidige status van deze bevindingen. 

 

Wij hebben kennis genomen van de reactie van het management op onze 

managementletter en geconstateerd dat de voortgang van de 

aanbevelingen met een hoge prioriteit van zowel uw eigen interne controle 

als de controle door ons als accountant in voldoende mate zichtbaar door 

uw organisatie worden gevolgd. Tevens hebben wij geconstateerd dat de 

bevindingen met een minder hogere prioriteit eveneens zijn opgevolgd 

danwel onderhanden zijn binnen uw organisatie. 

 

 

 

Uitkomsten jaarrekeningcontrole 
 

Conclusie: 

Wij hebben vastgesteld dat de gemeente Stichtse Vecht in belangrijke mate 

op adequate wijze invulling heeft gegeven aan onze eerdere adviezen 

danwel onderhanden zijn binnen de organisatie. 

Automatisering 

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. De jaarrekeningcontrole heeft 

geen tekortkomingen in de continuïteit en betrouwbaarheid van de 

geautomatiseerde gegevensverwerking aan het licht gebracht.  
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Onze bevindingen in het kader van rechtmatigheid 

In paragraaf Rechtmatigheid van hoofdstuk Ons controleproces hebben wij 

de gehanteerde kaders voor onze rechtmatigheidscontrole nader 

toegelicht. Buiten hetgeen reeds eerder is gemeld, hebben wij geen 

bijzonderheden geconstateerd in het kader van rechtmatigheid. In het 

vervolg van deze paragraaf geven wij onze bevindingen bij deze 

onderwerpen.  

 

Wij hebben bij de controle over 2013 de rechtmatigheid getoetst conform 

de bepalingen van het BADO en het controleprotocol 2013 van de 

Gemeente Stichtse Vecht. Bij onze controle hebben wij aandacht gegeven 

aan de volgende onderwerpen: 

► het rechtmatigheidsbeheer; 

► de naleving van het voorwaardencriterium; 

► de begrotingsrechtmatigheid; 

► het misbruik-en-oneigenlijk-gebruikcriterium; 

► de niet-financiële beheershandelingen. 

 

Het controleprotocol, inclusief het normenkader is door u vastgesteld. Het 

normenkader is intern bij uw gemeente vertaald in een intern controleplan, 

waarin de uit te voeren werkzaamheden zijn opgenomen. De werking van 

deze maatregelen is met voldoende diepgang getoetst en de uitkomsten 

hiervan zijn voor de processen vastgelegd. 

 

Inkopen en aanbestedingen (waaronder inhuur externen) 

Uit de door u uitgevoerde verbijzonderde interne controles komt naar voren 

dat ten aanzien van het proces “inkopen en aanbestedingen” bij een 

omvangrijk aantal gecontroleerde dossiers de interne regels niet rechtmatig 

worden nageleefd. Uit de foutenevaluatie komt naar voren dat € 0,8 miljoen 

fout is en € 0,3 miljoen onzeker. Van dit bedrag heeft ongeveer € 0,5 

miljoen betrekking op inhuur van externen. Wij onderschrijven de reeds 

ondernomen actie waarbij u inmiddels de meeste contracten met externen 

heeft ontbonden om deze vervolgens hernieuwd op rechtmatige wijze aan 

te gaan. Het totaal van de fouten en onzekerheid ligt onder onze grenzen 

van de controletolerantie en heeft hiermee geen invloed op de strekking 

van onze controleverklaring. Wij adviseren u het proces op een dusdanige 

wijze in te richten dat dergelijke onrechtmatigheden niet kunnen 

voorkomen. 

  

Zoals reeds aangegeven in de managementletter d.d. 12 november 2013 

kan de beheersing voor een aantal processen nog in bepaalde mate 

verbeterd worden. Wij constateren dat de gemeente Stichtse Vecht hiermee 

aan de slag is en deze verbeteringen veelal de komende jaren wil gaan 

realiseren. 

 

Voorwaardencriterium 
Wij hebben geen bevindingen geconstateerd met betrekking tot het 

voorwaardencriterium. 

De begrotingsoverschrijdingen zijn goed toegelicht 

Met de controle op de juiste toepassing van het begrotingscriterium toetsen 

wij of het budgetrecht van de gemeenteraad is gerespecteerd. In hoofdstuk 

Ons controleproces van deze rapportage lichten wij de controleaanpak en 

de verantwoordelijkheden van college, raad en accountant nader toe. 

 

Deze overschrijdingen ten opzichte van de begrote lasten zijn door het 

college toereikend toegelicht. Het college stelt uw gemeenteraad voor 

genoemde overschrijdingen te autoriseren in het kader van de vaststelling 

van de jaarrekening 2013. Vooruitlopend hierop zijn wij hiervan reeds 

uitgegaan bij het vormen van ons oordeel over de 

(begrotings)rechtmatigheid. 

Rechtmatigheidsbeheer 
Kwaliteit beheersorganisatie 
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Misbruik en oneigenlijk gebruik 

In de externe en interne regelgeving zijn diverse bepalingen opgenomen die 

erop zijn gericht om misbruik en oneigenlijk gebruik te voorkomen.  

Uw gemeente heeft de toets op het misbruik en oneigenlijk gebruik 

neergelegd in interne controleplannen. De uitkomst van deze toets heeft 

niet geleid tot bevindingen die invloed hebben op de rechtmatigheid van 

baten en lasten en balansmutaties. 

Niet-financiële beheershandelingen vallen buiten de scope 
van rechtmatigheidscontrole 

Handelingen en beslissingen van niet-financiële aard vallen buiten de scope 

van de rechtmatigheidscontrole door de accountant. De accountant toetst 

deze handelingen en beslissingen niet inhoudelijk door gegevensgericht 

onderzoek. Volstaan wordt in dit kader met het beoordelen van het interne 

systeem van risicoafwegingen. Binnen dit systeem moeten voorwaarden zijn 

geschapen om risico’s goed te kunnen beoordelen en in de tijd te kunnen 

volgen. 

 

Wij hebben ons een beeld gevormd over de wijze van totstandkoming van de 

inventarisatie van de risico’s en de getrouwe weergave van de hieruit 

mogelijk voortvloeiende financiële gevolgen in de paragraaf 

Weerstandsvermogen van het jaarverslag.  

 

Daarnaast hebben wij gericht geïnformeerd naar de lopende procedures 

waarbij de gemeente betrokken is, teneinde indicaties te verkrijgen over de 

eventuele risico’s op dit vlak. Op grond hiervan beschikken wij niet over 

aanwijzingen die een nader onderzoek naar de (financiële) gevolgen 

noodzakelijk maakt. 

 

 

Kwaliteit beheersorganisatie 
 
 



Wensen en 
aandachtspunten 
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Aandachtspunten van de raad 

Wij vinden het van groot belang onze controle af te stemmen op de 

specifieke situatie van de gemeente Stichtse Vecht en de wensen van onze 

opdrachtgever. Op die wijze kunnen wij nog gerichter toegevoegde waarde 

leveren. U heeft ons gevraagd dit jaar specifiek aandacht te besteden aan 

de volgende onderwerpen: 

► Uitgaven Wijken en Kernenbeleid; 

► Risicomanagement; 

► Bezuinigingen. 

 

In onze management letter d.d. 12 november 2013 hebben wij u reeds 

gerapporteerd inzake uw specifieke wensen en aandachtspunten. 

 

Uitgaven Wijken en Kernenbeleid 
Op basis van onze controle hebben wij vastgesteld dat de in de resterende 
maanden november en december verantwoorde kosten inzake Wijken en 
Kernenbeleid terecht zijn verantwoord op het budget. Tevens is het budget 
voor de kosten in overeenstemming met de geldende procedures, 
waaronder het hanteren van het juiste format en het informeren, 
toegekend. 
 

Risicomanagement 
Het risicomanagement en de weerstandscapaciteit is op toereikende wijze 

toegelicht in de paragraaf Weerstandsvermogen van uw 

programmarekening. In het kader van risicomanagement is het van belang 

na te gaan op welke wijze de risico´s gedekt zullen worden. Doorgaans 

worden de incidentele risico´s gedekt door de incidentele 

weerstandscapaciteit en de structurele risico´s door de structurele 

weerstandscapaciteit. Wij hebben vastgesteld dat u in de 

programmarekening 2013 een onderverdeling heeft gemaakt in de 

incidentele en structurele weerstandscapaciteit, hetgeen wij 

onderschrijven. Wij merken overigens op dat een koppeling met de 

onderkende incidentele en structurele risico’s vooralsnog ontbreekt. 

 

Bezuinigingen 
Uw gemeente is met de ‘Strategische Heroverweging’ vanaf 2012 bezig met 
een bezuinigingstaakstelling tot en met 2017 van € 13,9 miljoen. Ten 
aanzien van de bezuinigingen hebben wij in onze controle vastgesteld dat 
diverse voorstellen voor bezuinigingen in uitvoering danwel gerealiseerd 
zijn. In de jaarrekening wordt de stand van zaken van de ombuigingen 
toegelicht bij de diverse programma’s. De gerealiseerde bezuinigingen 
2013 zijn vrijwel gelijk aan de begrote bezuinigingen. 
  
Mede op grond van de gesprekken die wij hebben gevoerd met de afdeling 
Financiën en de (management-) rapportages die ons zijn getoond, blijkt dat 
de gemeente Stichtse Vecht zich zeer bewust is van de economische 
situatie, de vereiste bezuinigingen en de noodzaak om hierop te 
anticiperen. De realisatie van de doorgevoerde ombuigingsmaatregelen zijn 
in 2013 blijvend periodiek gemonitord, waarbij de Raad van de gemeente 
Stichtse Vecht op frequente en gestructureerde wijze wordt geïnformeerd 
over de voortgang en realisatie van de voorgenomen maatregelen. 

Uw specifieke wensen en aandachtspunten 
Wensen en aandachtspunten 



Onafhankelijkheid en 
controleproces 
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Wat is de reikwijdte van onze opdracht 

Conform de aan ons verleende opdracht hebben wij de jaarrekening 2013 

van de gemeente Stichtse Vecht gecontroleerd. Deze jaarrekening is onder 

verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders 

opgesteld. Het is onze verantwoordelijkheid een oordeel te geven over de 

jaarrekening, als bedoeld in Artikel 213, tweede lid, van de gemeentewet. 

 

Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met  

Nederlands recht, waaronder het Besluit accountantscontrole decentrale 

overheden (BADO) en het door de raad vastgestelde controleprotocol. 

Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan de voor ons geldende 

gedragsnormen en zijn wij gehouden onze controle zodanig te plannen en 

uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de 

jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. 

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 

begrepen zijn 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 ten doel hebben een oordeel 

te geven over de effectiviteit van het interne beheersingssysteem van de 

gemeente. In hoofdstuk Aandachtsgebieden en bevindingen in de controle 

hebben wij u inzicht gegeven in de significante risico’s, onze controleaanpak 

en bevindingen ten aanzien van de jaarrekeningcontrole. 

 

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 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. 

De met u afgesproken goedkeurings- en 
rapporteringstoleranties 

Op grond van het BADO 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 

besluitvorming/kennisgeving gebracht van de raad. 

 

Op grond van de jaarrekening 2013 bedraagt de goedkeuringstolerantie 

voor fouten afgerond € 1,1 miljoen (1%) en voor onzekerheden  

€ 3,3 miljoen (3%). Als de goedkeuringstolerantie niet wordt overschreden, 

kan een goedkeurende controleverklaring afgegeven worden. 

 

Ons controleproces 
Onafhankelijkheid en controleproces 
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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 € 50.000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijke aandachtsgebieden in de controle 

Onze controleaanpak is onder andere gericht op het in kaart brengen van 

de voor de jaarrekening van belang zijnde risico’s. Op basis van onze 

gesprekken met het college en de gemeenteraad over de belangrijke 

financiële en operationele ontwikkelingen is een aantal punten met een 

verhoogd risico voor de jaarrekening 2013 onderkend.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan de volgende punten werd extra aandacht besteed bij het nader 

uitwerken van onze controleaanpak: 

► financiële positie en kwaliteit resultaat; 

► schattingen en toelichtingen in de jaarrekening; 

► waardering grondexploitaties;  

► rechtmatigheid; 

► Wet normering publieke topinkomens; 

► verbonden partijen. 

Begrotingsbeheer 

Met de controle op de juiste toepassing van het begrotingscriterium toetsen 

wij of het budgetrecht van de gemeenteraad is gerespecteerd. Voor een 

juiste oordeelsvorming is het van belang in hoeverre de 

begrotingsoverschrijding past binnen het door de gemeenteraad 

geformuleerde beleid en/of wordt gecompenseerd door hogere 

opbrengsten.  

  

Wij beoordelen bij onze controle de overschrijdingen ten opzichte van de 

begrote lasten per programma. Dit betreffen enkel de lasten omdat hierop 

een beoordeling en rapportering van de accountant wordt gevraagd vanuit 

de Kadernota Rechtmatigheid.  

  

Het is de verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en 

wethouders om begrotingsafwijkingen tijdig te signaleren en te rapporteren 

aan de raad. Het is de verantwoordelijkheid van de raad om hier dan tijdig 

een besluit over te nemen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ons controleproces 
Onafhankelijkheid en controleproces 

Goedkeurings-

tolerantie 

Goed-

keurend 

Beperking Oordeel-

onthouding 

Afkeurend 

Fouten in de 

jaarrekening  

(% lasten) 

< 1% 

 

> 1 < 3% 

 

- 

 

> 3% 

 

Onzekerheden in 
de controle  
(% lasten) 

< 3% > 3 < 10% 

 

> 10% 

 

- 
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Het is de verantwoordelijkheid van de accountant om de 

begrotingsrechtmatigheid van de lasten en investeringen te toetsen.  

Dit doen wij onder andere door: 

► vast te stellen of begrotingsafwijkingen tijdig zijn gesignaleerd en zijn 

omgezet in een begrotingswijziging ter autorisatie aan de raad; 

► vaststellen of kostenoverschrijdingen leiden tot een onrechtmatigheid, 

welke meegewogen moet worden in het accountantsoordeel of niet.  

► Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid hoeven 

niet te worden meegewogen in het accountantsoordeel. 

Rechtmatigheid 

Wij hebben bij de controle over 2013 de rechtmatigheid getoetst conform 

de bepalingen van het BADO en de controleverordening/ 

het controleprotocol 2013 van de gemeente Stichtse Vecht. Bij onze 

controle hebben wij aandacht gegeven aan de volgende onderwerpen: 

► het rechtmatigheidsbeheer; 

► de naleving van het voorwaardencriterium; 

► de begrotingsrechtmatigheid; 

► het misbruik-en-oneigenlijk-gebruikcriterium; 

► de niet-financiële beheershandelingen. 

 

 

 

 

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 Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties voorgeschreven model. Bij de controle van deze bijlage 

betrekken wij de door het ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties hiervoor gegeven aanwijzingen (Circulaire Single 

information Single audit 2013, waarin onder andere opgenomen de  

Nota verwachtingen accountantscontrole 2013).  

 

De hierbij geconstateerde fouten en onzekerheden dienen op grond van het 

BADO in het verslag van bevindingen te worden opgenomen indien de 

navolgende rapporteringstolerantie per specifieke uitkering wordt 

overschreden: 

► € 12.500 indien de omvangbasis kleiner dan of gelijk aan € 125.000 is; 

► 10% indien de omvangbasis groter dan € 125.000 en kleiner dan of 

gelijk aan € 1.000.000 is; 

► € 125.000 indien de omvangbasis groter dan € 1.000.000 is. 

 

In bijlage 1 van dit verslag rapporteren wij hierover. Op grond van ons 

onderzoek hebben wij bij de specifieke uitkeringen geen fouten en/of 

onzekerheden geconstateerd die de voor SiSa geldende 

rapporteringstolerantie overschrijden. 

. 

  

Ons controleproces 
Onafhankelijkheid en controleproces 
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Frauderisico’s 
Onze controle dient zodanig te worden gepland en uitgevoerd dat een 

redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen 

onjuistheden van materieel belang als gevolg van fouten of fraude bevat 

(Standaard 240 De verantwoordelijkheden van de accountant met 

betrekking tot fraude in het kader van een controle van financiële 

overzichten). Door de beperkingen die inherent zijn aan een controle, 

bestaat er een onvermijdbaar risico dat sommige afwijkingen in de 

financiële overzichten niet worden ontdekt, zelfs wanneer de controle naar 

behoren is gepland en uitgevoerd overeenkomstig de Standaarden.  

Onze controlewerkzaamheden omvatten mede de volgens Standaard 240 

vereiste werkzaamheden, zoals brainstorming, het verzamelen van 

informatie met het oog op het vaststellen van en reageren op het risico van 

fraude en het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden gericht op het risico 

van het doorbreken van interne beheersmaatregelen door het 

management, met inbegrip van inzage in journaalboekingen, beoordeling 

van schattingen en evaluatie van zakelijke redenen voor significante 

ongebruikelijke transacties. 

 

De primaire verantwoordelijkheid voor het voorkomen en ontdekken van 

fraude berust bij het college. Het is van belang dat het management,  

onder toezicht van de raad, sterk de nadruk legt op het voorkomen van 

fraude, waardoor de gelegenheden tot het plegen van fraude kunnen 

afnemen, alsmede op het ontmoedigen daarvan, waardoor personen ervan 

kunnen worden weerhouden om fraude te plegen omwille van de 

waarschijnlijkheid dat die wordt ontdekt en bestraft. 

Ons controleproces 
Onafhankelijkheid en controleproces 
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Bijlage 1 
 

Het is volgens de nota verwachtingen accountantscontrole voorgeschreven dat wij de geconstateerde fouten en onzekerheden per regeling rapporteren door 

middel van onderstaande verplichte tabel. Deze tabel dient door uw gemeente samen met een aantal andere verplicht voorgeschreven 

verantwoordingsstukken voor 15 juli aanstaande elektronisch bij het CBS te worden aangeleverd. 

SiSa-bijlage 

Nummer specifieke 

uitkering conform  

SiSa-bijlage 2013 

Specifieke uitkering Fout of onzekerheid Financiële omvang 

in euro’s 

Toelichting 

fout/onzekerheid 

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

E27B Brede doeluitkering verkeer en vervoer SiSa tussen 

medeoverheden 

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

G1 Wet sociale werkvoorziening (Wsw) gemeentedeel 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)  

gemeente 2012 

n.v.t. - 

 

n.v.t. 

G5 Wet Participatiebudget (WPB) gemeentedeel n.v.t. - n.v.t. 
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Bijlage  2 
 
In voorgaande jaren hebben wij in onze managementletter bevindingen gerapporteerd op het gebied van de sturing en beheersing van de organisatie. In het 

navolgende overzicht hebben wij de prioritering en de huidige status van de opvolging van de aanbeveling opgenomen. Daarbij hebben wij tevens aangegeven 

welke status (S) de opvolging van de aanbeveling heeft: 1 Niet gestart, 2 Onderhanden en 3 Afronding/Onder de aandacht in het reguliere bedrijfsproces. 

 

Status voorgaande aanbevelingen 

Nr Bevinding Opvolging Status 

1 Verbonden partijen 

Wij adviseren u op basis van een risico-inschatting de mate en 

diepgang van de beheersing van de verbonden partijen te 

bepalen. In de nota verbonden partijen kunnen hiervoor 

handvatten worden opgenomen. Tevens geven wij u in 

overweging mee om in de beleidsnota verbonden partijen 

kaders op te nemen hoe met de beheersing van afhankelijke 

organisaties moet worden omgegaan. 

In februari 2014 is de kadernota verbonden 

partijen door de gemeenteraad vastgesteld. De 

werving en selectie voor de coördinator verbonden 

partijen wordt in het 2e kwartaal afgerond. Deze 

zal het uitvoeren van de kadernota en het 

vormgeven van het interne toezichtsteam 

oppakken. 

3 

2 Salarisadministratie 

Ten behoeve van de controle op de mutaties en betalingen 

vanuit de salarisadministratie is het aan te bevelen om 

afspraken te maken wie welke bevoegdheid heeft. Hierbij 

adviseren wij u te bezien of er mogelijkheden zijn om een 

secundaire functiescheiding binnen de salarisadministratie 

door te voeren. Gezien de huidige ongewenste 

functievermenging zou het aan te raden zijn om het aantal 

waarnemingen uit te breiden. 

Activiteiten verlopen volgens planning. De 

controlefunctie aan de 'voorkant' is inmiddels 

ingebed terwijl de verbijzonderde interne controle 

binnen het cluster AO/IC is ondergebracht. De 

noodzakelijk gewenste functiescheiding zal naar 

verwachting per 1 januari 2014 geintroduceerd 

worden. 

2 

3 Control- en financiële functie 

Wij adviseren u om op de genoemde onderdelen van het 

werkmodel een scan toe te passen en in samenhang te 

bekijken welke verbeterslagen behaald kunnen worden en op 

welke wijze dit gefaseerd in de tijd kan worden opgepakt. 

Hierbij dienen tevens de verschillende concernprojecten te 

worden betrokken 

Op het terrein van bedrijfsvoering en control zijn in 

het afgelopen jaar al verschillende concrete 

stappen gezet. Het gaat onder andere om het 

ontwikkelen van:  

- een bestuurlijk en managementinformatie-

systeem;  

- risicomanagement;  

- de planning&control-cyclus;  

- integraal management. 

2 
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Bijlage  2 
 

Status voorgaande aanbevelingen 

Nr Bevinding Opvolging Status 

4 MFA Bisonspoor 

Wij geven u in overweging beheersmaatregelen te 

formuleren en scenario's te ontwikkelen waardoor direct 

geschakeld kan worden bij het voordoen van de 

gesignaleerde risico's. Tevens adviseren wij u in kaart te 

brengen wat de mogelijke (dekkings)effecten zijn op het 

project MFA als de grond van de bibliotheek later dan 

verwacht wordt verkocht en hier wellicht extra kosten uit 

voortvloeien. 

De gesignaleerde risico’s die zich voordoen worden, 

zoals in de managementletter is beschreven, binnen 

de projectorganisatie snel onderkend en zo nodig 

verwerkt in de voortgangsrapportages en in de 

reguliere planning&control-cyclus. Hiermee wordt 

adequaat ingespeeld op de risico’s en worden tijdig 

maatregelen genomen. In januari is de financiele 

eindafrekening in de werksessie behandeld. Het 

krediet wordt afgesloten bij de raadsbehandeling van 

de jaarrekening 2013. 

3 

5 Risicomanagement  

Er zijn op diverse onderdelen stappen gemaakt. Het verder 

implementeren van risicomanagement in de organisatie en 

het daadwerkelijk verankeren in de planning&control-cyclus 

is echter noodzakelijk. Indien mogelijk met behulp van een 

integraal risicomanagementsysteem dat niet alleen 

waarborgen stelt voor de beheersorganisatie maar 

tegelijkertijd ook waarborgen geeft in termen van 

procesoptimalisatie, interne controle en rechtmatigheid 

Het risicomanagement kent nu een door de raad 

vastgesteld beleidskader en voor de risico’s zijn 

risicokaarten opgesteld. De risico's worden 

gemonitored via de p&c-cyclus, dat wil zeggen bij de 

maandgesprekken en in de verschillende p&c-

documenten. De risico's worden integraal behandeld 

in het mt en in het college, bij de begroting en bij de 

jaarrekening. 

2 

6 Interne controle (1) 

Wij adviseren u de huidige inrichting van de 

rechtmatigheidscontroles gemeentebreed te evalueren. 

Hierbij kunt u overwegen om centraal de 

rechtmatigheidscontroles te gaan uitvoeren. Hierdoor 

wordt een betere borging van de voortgang en de 

onafhankelijkheid bereikt en zal de kwaliteit en 

doelmatigheid worden versterkt. 

De nota AO/IC is op 29 mei 2013 door het MT 

vastgesteld en is vervolgens door het college op 2 juli 

2013 geaccordeerd. 

2 
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7 Interne controle (2) 

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 aanbestedingen en grondexploitatie. 

Ten behoeve van het uitvoeringsprogramma 

2014 is de cijferbeoordeling uitgevoerd en zal 

de risico analyse IC nog plaatsvinden. Op basis 

hiervan wordt het uitvoeringsprogramma 2014 

voor 1 januari 2014 opgesteld. 

2 

8 Interne controle (3) 

Wij geven u in overweging om het aantal interne controles op 

basis van de frequentie van de onderkende 

beheersingsmaatregelen uit te voeren. Indien een product/proces 

een verhoogd risico heeft adviseren wij u om meerdere 

beheersingsmaatregelen te testen die het risico afdekken ten 

einde voldoende zekerheid te krijgen dat het risico in voldoende 

mate is teruggebracht. Door voornoemde maatregelen uit te 

voeren kunnen eveneens efficiencyslagen worden gemaakt. 

Overigens kan het key-control- dashboard helpen om de controles 

efficiënter en effectiever uit te voeren. 

Het advies wordt in 2014 opgevolgd door 

verbetering van het intern controlewerkplan.  

2 

9 Uitkomsten rechtmatigheidscontroles 

Wij adviseren u de door uw afdeling interne controle gedane 

aanbevelingen zo spoedig mogelijk te implementeren teneinde te 

komen tot een rechtmatige uitvoering van de betreffende 

processen.  

Het advies wordt in 2014 opgevolgd door 

verbetering van het intern controlewerkplan. 

2 

10 Verplichtingenadministratie  

Wij adviseren u een gemeentebrede procedure in te voeren, 

waarin wordt voorgeschreven om verplichtingen > € 20.000 te 

registreren. 

De verplichtingenadministratie wordt 

stapsgewijs ingevoerd en zal voor eind 2013 

zijn afgerond. Er is inmiddels een 

procesbeschrijving 'verplichtingen' opgesteld. 

Het registreren van verplichtingen is op 

verschillende afdelingen geïntroduceerd en in 

productie. Organisatiebreed zal het registreren 

van verplichtingen naar verwachting eind 

oktober 2013 operationeel zijn. 

2 
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11 Ontvangen subsidies  

Om risico’s te voorkomen is uitvoeren van (tussentijdse) 

rechtmatigheidscontroles op dit vlak aan te bevelen. Tevens 

is de invoering van een rechtenadministratie in dit kader 

waardevol. In een rechtenadministratie worden de 

contractvoorwaarden vastgelegd zoals de overeengekomen 

prijs, facturerings- en vervaltermijnen. 

De aanbeveling wordt meegenomen bij de 

doorontwikkeling van de AO/IC. Het invoeren van een 

rechtenadministratie wordt betrokken bij het verder 

ontwikkelen van het contractenbeheer in 2013. 

Vooralsnog hebben in 2013 de vastgestelde 

activiteiten in het kader van ‘basis op orde’ een 

hogere prioriteit 

2 

12 Verbonden partijen  

Wij adviseren u om in het gemeentelijk beleid te formuleren 

welke rol de gemeente Stichtse Vecht bij verbonden partijen 

wil spelen (toezichthouder, financier of opdrachtgever) en 

de wijze van monitoring. Bij dit laatste punt kan overwogen 

worden om de intensiteit van de monitoring afhankelijk te 

maken van de financiële omvang en/of risico’s (politiek, 

juridisch) en de P&C-instrumenten hierop afstemmen en 

inrichten. Indien de gemeente een aandeelhoudersrol 

vervuld is van belang om duidelijke afspraken te maken 

binnen het College van Burgemeester en Wethouders hoe 

de taken (aandeelhouder, toezichthouder en 

beleidsverantwoordelijk) binnen het College worden 

verdeeld. 

De aanbeveling staat op de actielijst van de 

concernstaf. Verwezen wordt naar punt 1 van deze 

tabel. De kadernota verbonden partijen en een 

bijbehorend uitvoeringsdocument zijn in concept 

gereed en gaan in oktober het bestuurlijke traject in. 

Het interne toezicht zal worden versterkt. In februari 

2014 is de kadernota verbonden partijen door de 

gemeenteraad vastgesteld. De werving en selectie 

voor de coördinator verbonden partijen wordt in het 

2e kwartaal afgerond. Deze zal het uitvoeren van de 

kadernota en het vormgeven van het interne 

toezichtsteam oppakken. 

3 

13 Verbonden partijen 

Wij hebben vastgesteld dat over- en onderschrijdingen ten 

aanzien van de diverse op afstand gezette publieke taken in 

de programmarekening op toereikende wijze zijn toegelicht. 

Wij adviseren u de consequenties van eventuele over- en 

onderschrijdingen in meerjarig perspectief te evalueren en, 

gezien de actuele (economische) ontwikkelingen, van de 

verbonden partijen te blijven monitoren. Tevens adviseren 

wij u het gemeentelijk beleid omtrent verbonden partijen op 

korte termijn vast te leggen in een separate nota.  

De kadernota verbonden partijen en een bijbehorend 

uitvoeringsdocument zijn in concept gereed en gaan 

in oktober het bestuurlijke traject in. In de nota is ook 

een passage gewijd aan de beheersing van de 

afhankelijke organisaties. In vervolg op dit traject zal 

de gemeente de over- en onderschrijdingen 

evalueren en monitoren. 

3 
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14 Grondexploitatie (2) 

Het is aan te raden de taken, bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden rondom (risicomanagement met 

betrekking tot) Grondexploitaties voor de diverse 

functionarissen vast te leggen. Dit is bij voorkeur 

vastgelegd in functieprofielen. Hiermee samenhangend 

dienen ook de processen voor (risicomanagement met 

betrekking tot) Grondexploitaties beschreven te worden. 

De aanbeveling wordt overgenomen en zal worden 

vastgelegd in een werkprogramma. De 

procesbeschrijvingen maken tevens deel uit van dit 

werkprogramma. De procesbeschrijving is in  

december 2013 afgerond. 

3 

15 Automatisering, beveiliging website en e-loket 

Wij adviseren de beveiliging van de website en het e-loket 

blijvend kritisch te beoordelen en adequaat te reageren op 

beveiligingsincidenten. Hoewel de gemeente het e-loket en 

de website laat hosten door een externe partij, blijft zij 

verantwoordelijk. Hierbij is het van belang om ten aanzien 

van beveiliging, goede afspraken te maken met de 

leverancier. Verder is het aan te bevelen de beveiliging van 

de website en de leverancier kritisch te bekijken. 

Periodiek worden de SLA voor technisch beheer en 

voor de software van Centric geëvalueerd.  

Daarnaast is er een dienstverleningsovereenkomst 

die is geformaliseerd. Aan een externe organisatie is 

opdracht gegeven voor het uitvoeren van een audit 

voor de beveiliging van het e-loket en de website 

Stichtse Vecht. Dit is betrokken bij de opdracht voor 

het beveiligingsassessment. In het kader van de 

uitgevoerde beveiligingsassessment is de beveiliging 

van de website en e-loket verbetert en de SLA 

aangepast. Omdat dit assessment jaarlijks terugkomt 

zullen de beveiligingsaspecten van de website en e-

loket jaarlijks getoetst en waar nodig aangepast.  

2 

16 Automatisering, functiescheiding apllicatiebeheer 

Wij raden u aan maatregelen te treffen ter voorkoming van 

de functievermenging bij de applicatiebeheerder. Hierbij 

kunt u denken aan separate inlognamen voor de 

operationele werkzaamheden en de werkzaamheden uit 

hoofde van het applicatiebeheer. 

Een functieboek 'Applicatiebeheer' is in 

voorbereiding. In het functieboek, dat naar 

verwachting eind oktober gereed zal zijn, wordt in de 

scheiding van het functionele en technisch 

applicatiebeheer voorzien. 

2 
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17 Automatisering, toegangsbeveiliging systemen  

In het kader van de jaarrekeningcontrole zullen wij de 

komende periode de logische toegangsbeveiliging en het 

wijzigingsbeheer van een aantal systemen beoordelen. Dit 

betreffen de systemen van de Sociale Dienst, Financiën, 

Salarisadministratie en het Belastingsysteem. Wij zullen u 

naar aanleiding van deze werkzaamheden informeren over 

mogelijke tekortkomingen, gerelateerde risico’s en 

aanbevelingen. 

Het informatiebeveiligingsbeleid wordt eind dit jaar 

vastgesteld. De risicoanalyse is hierin meegenomen. 

Dit is betrokken bij de opdracht voor het 

beveiligingsassessment. Het 

informatiebeveiligheidsplan is in het 2de kwartaal 

2013 door het MT vastgesteld. Inmiddels is er een 

beveiligingsscan uitgevoerd en zijn er gesprekken 

geweest met de direct betrokkenen (teamleiders en 

proceseigenaren). In week 41/42 zullen de 

uitkomsten geëvalueerd worden met de OR en direct 

betrokkenen. 

2 

18 Financieringsstructuur 

Gezien de toekomstige ontwikkelingen zoals de verdere 

bezuinigingen vragen wij uw aandacht voor de verdere 

toename van de leningen en de financieringskosten. Wij 

benadrukken het belang van het verder vormgeven aan het 

werkkapitaalbeheer, zoals het frequent opstellen van een 

kasstroomoverzicht. Eventuele tekorten worden daarmee 

tijdig inzichtelijk en kunnen desgewenst maatregelen 

worden getroffen. 

Gelet op de lage rente op de geldmarkt zijn, zonder 

de kasgeldlimiet daar structureel mee te 

overschrijden, liquiditeitentekorten met kortlopende 

geldleningen gefinancierd. In november 2013 is een 

nieuwe langlopende geldlening aangetrokken 

waarmee onder andere drie hoogrentende 

langlopende geldleningen vervroegd zijn afgelost. 

Betreft een continue proces. 

3 

19 Leningen aan derden 

Wij benadrukken, mede in het licht van de huidige 

economische situatie, het belang van het blijvend 

monitoren van de financiële positie van de betreffende 

instellingen teneinde mogelijke inningrisico’s tijdig te 

signaleren. 

Betreft een sterfhuisconstructie waarbij de destijds 

overeengekomen contracten gerespecteerd zullen 

worden. Overeenkomstig het gestelde in de wet FIDO 

worden er geen geldleningen meer aan derde partijen 

verstrekt. 

3 
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20 Financiële positie en weerstandsvermogen 

Gezien de toekomstige ontwikkelingen, zoals de verder 

toenemende (Rijks-) bezuinigingen, benadrukken wij het 

belang van het periodiek analyseren van het 

weerstandsvermogen. 

Het weerstandsvermogen wordt twee maal per jaar 

geanalyseerd, bij de programmabegroting en bij de 

jaarrekening. 

3 

21 Waardering debiteuren Sociale Zaken  

Wij adviseren u, mede in het licht van het huidige 

economische klimaat, een meer gedetailleerde herijking ten 

aanzien van uw debiteuren Sociale Zaken uit te voeren. 

Inmiddels zijn de debiteuren opnieuw gewaardeerd 

volgens de systematiek. Dit is afgestemd met 

Financiën. 

3 

22 Waardering vastgoedportefeuille 

Wij adviseren u, mede in het licht van de huidige tijdsgeest, 

periodiek de waardering van uw vastgoedportefeuille te 

analyseren. Een mogelijkheid hiertoe is het vergelijken van 

de WOZ-waarden met de boekwaarde van de panden. 

De peilnota uitgangspunten voor maatschappelijk 

vastgoed is door de werksessie besproken.  De 

inventarisatie van al het gemeentelijk vastgoed geeft 

samen met de vastgestelde MJOP's een helder beeld  

van de waarde van het vastgoed en de 

meerjarenonderhoudskosten. Daarnaast wordt er een 

portefeuille analyse gedaan per kern. 

3 

23 Actualiseren onderhoudsvoorzieningen 

Wij adviseren u de onderhoudsplannen te actualiseren. 

Alleen hierdoor kan worden vastgesteld wat de omvang van 

de financiële verplichting daadwerkelijk is. 

Het integrale beheerplan zal, indien dit binnen de 

budgettaire middelen blijft door het college in het 2e 

kwartaal 2014 worden vastgesteld. De raad zal dan 

worden geïnformeerd via een RIB of het integrale 

plan zal ter kennisname aan de raad worden 

aangeboden. 

3 

24 Grondexploitaties 

Wij achten het wenselijk dat de gekozen parameters 

(opbrengsten, grondprijzen, kosten, rente)  zoals 

gehanteerd in de jaarrekening 2012 tijdig worden 

geactualiseerd teneinde tijdig de doorrekening van de 

grondexploitaties te kunnen laten plaatsvinden ten behoeve 

van de jaarrekening 2013. 

Voor de jaarrekening zijn de grondexploitaties 

opnieuw beoordeeld op basis van de vastgestelde 

parameters. De grondexploitaties worden twee maal 

jaar geactualiseerd en financieel door financien zelfs 

maandelijks bijgehouden. De jaarlijkse risicoanalyse 

hebben wij inmiddels uitbesteedt aan de gemeente 

Utrecht. 

3 
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25 Nieuwe aanbestedingswet 

Wij adviseren u het inkoopbeleid (in overleg met het 

Inkoopbureau Midden Nederland) zo spoedig mogelijk in 

lijn te brengen met de nieuwe spelregels. Tevens 

benadrukken wij u ten behoeve van een rechtmatige 

uitvoering specifiek te toetsen op de nieuwe 

wetsbepalingen. 

Het gemeentelijke inkoopbeleid met spelregels is thans 

aangepast. In relatie tot de nieuwe aanbestedingswet ligt 

er inmiddels een collegevoorstel in concept gereed. Het 

voorstel wordt ingebracht zodra het nieuwe college 

gevormd is. 

3 

26 Salarissen 

Wij adviseren u ten aanzien van de salarisverwerking de 

zogeheten ISAE 3402-verklaring bij Driessen/AFAS 

jaarlijks op te vragen, dit teneinde de betrouwbaarheid 

van de salarisverwerking te kunnen vaststellen. 

Centric (salaris verwerkingsysteem) werkt conform ISAE-

3402. De verklaring zal bij Centric worden opgevraagd. 

3 

27 Verstrekte subsidies 

In het kader van de rechtmatigheid van verstrekte 

subsidies adviseren wij u maatregelen te nemen. Ons is 

overigens medegedeeld dat de laatste kwalitatieve 

opmerkingen ten aanzien van het proces 

subsidieverstrekkingen in 2014 zullen worden 

opgepakt. 

Ons is medegedeeld dat de laatste kwalitatieve 

opmerkingen ten aanzien van het proces 

subsidieverstrekkingen in 2014 zullen worden opgepakt. 

Ten aanzien van het proces subsidieverstrekkingen 

worden vanuit de AO/IC maatregelen getroffen om de 

rechtmatigheid te monitoren en te waarborgen. Deze 

maatregelen zijn in het proces verankerd. 

2 

28 Decentralisaties 

Wij bevelen u aan om diverse scenario’s ten aanzien van 

de drie transities uit te werken, zodat de mogelijke 

impact van de transities op de gemeente Stichtse Vecht 

inzichtelijk wordt. 

In nauw overleg met de buurgemeenten zijn de 

verschillende scenario's uitgewerkt. De besluitvorming 

zal in de zomer plaatsvinden tot zover het kan. Er wordt 

met Weesp en Wijdemeren intensief samengewerkt aan 

de invoering van de 3 decentralisaties. Bij de inrichting 

van het sociale domein geldt het uitgangspunt dat de 

budgetten kaderstellend zijn. Het is niet mogelijk de 

enorme impact van de drie decentralisaties met de 

huidige beschikbare capaciteit op te vangen. Daar waar 

nodig, zal extra capaciteit ingezet worden in overleg met 

onze samenwerkingspartners Weesp en Wijdemeren. 

1/2 
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29 

 

Verbijzonderde interne controle 

In het kader van de verdere doorontwikkeling van de 

verbijzonderde interne controle hebben wij een aantal 

aandachtspunten geformuleerd. 

Jaarlijks wordt de raad een geactualiseerd normenkader 

ter vaststelling voorgelegd. 

3 

30 SiSa en uitvoeringsorganisatie 

Wij vragen uw aandacht om met uw uitvoerende 

instanties (waaronder PAUW-bedrijven) afspraken te 

maken over deze verantwoording. 

De verantwoordingsinformatie van de 

uitvoeringsorganisaties is voor de jaarrekeningcontrole 

2013 ontvangen. Onder de SISA vallen de PAUW-bedrijven 

en het ROC. In de praktijk levert Pauw een jaarverslag met 

goedkeurende verklaring van hun accountant over het 

afgelopen boekjaar aan de gemeenten. Het concept 

jaarverslag wordt in een ambtelijke werksessie behandeld. 

Jaarlijks wordt op verzoek van Stichtse Vecht een 

verklaring afgegeven over de besteding van de 

rijksbijdrage voor volwasseneneducatie. Deze verklaring 

wordt afgegeven door de accountant van het ROC.  

2/3 

31 

 

Wet Normering Topinkomens 

Wanneer overige functionarissen boven de norm van € 

228.599 verdienen, bent u verplicht deze ook in de 

jaarrekening toe te lichten. 

De WNT is adequaat toegelicht in de jaarrekening 2013. 

Overeenkomstig de actuele regelgeving wordt de exacte 

plaats in de jaarrekening voor de verantwoording van de 

salariskosten van de gemeentesecretaris en de 

raadsgriffier in overleg met EY bepaald. 

3 

32 Belastingen 

Wij geven u in overweging om maatregelen te nemen 

ten einde de volledigheid van de belastingopbrengsten 

te optimaliseren. Dit kan door een koppeling tussen de 

bouwvergunningenadministratie en de 

belastingapplicatie. Daarnaast zal middels luchtfoto’s 

en controle door inspecteurs wijzigingen aan woningen 

kunnen worden vastgesteld. 

In relatie van de belastingsamenwerking (SWW) en de 

(mede) in het kader hiervan nieuwe belastingapplicatie kan 

een en ander in het programma van eisen worden 

opgenomen. 

2 


