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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
Kernpunten.

Onze controle is gericht op het vormen van een oordeel omtrent de
jaarrekening over 2014. 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. 20 april 2015 besproken met de
portefeuillehouder Financiën en een afvaarding 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

De Raad van de Gemeente Stichtse Vecht
Postbus 1212
3600 BE MAARSSEN

Utrecht, 28 april 2015

Uitkomsten controle en overige informatie 2014

Geachte leden van de Raad,
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Kernpunten uit onze rapportage

De kernpunten uit onze rapportage kunnen als volgt worden samengevat

Uitkomsten
jaarrekeningcontrole

Conclusie van onze
controle

Bij de jaarrekening 2014 van de Gemeente Stichtse Vecht geven wij een goedkeurende controleverklaring
af met betrekking tot de getrouwheid.

Er resteren met betrekking tot de getrouwheid geen ongecorrigeerde controleverschillen of materiële
herrubriceringen voor de jaarrekening 2014. Wij verstrekken een goedkeurende controleverklaring met
betrekking tot de getrouwheid bij de jaarrekening 2014. Dit betekent dat het jaarverslag en de jaarrekening
2014 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 2014 van de Gemeente Stichtse Vecht geven wij een goedkeurende verklaring met
betrekking tot de rechtmatigheid. Dit betekent dat de baten en lasten en balansmutaties in de jaarrekening
2014 in overeenstemming zijn met de relevante wet- en regelgeving.

Geen 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 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.

Jaarverslag niet
strijdig met de
jaarrekening

De jaarrekening en het jaarverslag dienen te worden opgemaakt in overeenstemming met het BBV.
Wij hebben vastgesteld dat de jaarrekening 2014 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.

Onze rapportering
van fouten en
onzekerheden

In dit rapport zijn de belangrijkste bevindingen weergegeven naar aanleiding van de uitgevoerde controle.
Er resteren geen ongecorrigeerde controleverschillen, welke een significante invloed hebben op het beeld
van de jaarrekening.
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Controleverklaring
Wij hebben een goedkeurende controleverklaring verstrekt bij de
jaarrekening van de Gemeente Stichtse Vecht over het boekjaar geëindigd
op 31 december 2014.

De jaarrekening en het jaarverslag dienen te worden opgemaakt in
overeenstemming met het BBV. Wij hebben vastgesteld dat de jaarrekening
2014 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 overlegde
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.

Geen gecorrigeerde of ongecorrigeerde 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.

Uitkomsten jaarrekeningcontrole

Wij hebben bij onze controle geen materiele verschillen geconstateerd
waarvan wij aanpassing hebben vereist van het College.

Hiernaast zijn er eveneens geen resterende ongecorrigeerde
controleverschillen.
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Voordelig resultaat nader besproken
Het gerealiseerde resultaat over het jaar 2014 bedraagt € 3,2 miljoen
voordelig ten opzichte van een begroot voordelig saldo van € nihil.

Het resultaat over 2014 ten opzichte van de gewijzigde begroting kan als
volgt worden weergegeven:

Kwaliteit van het resultaat
Het gerealiseerde resultaat 2014 (voor bestemming) bedraagt € 8,2
miljoen negatief. De niet geraamde incidentele baten en lasten betreft met
name de gerealiseerde last inzake Schikking Geluidscherm A2 ten bedrage
van € 1,2 miljoen.

Begrotingsbeheer
De voordelige afwijking van € 3,2 miljoen  (na mutaties in de reserves) ten
opzichte van een begroot voordelig resultaat van € nihil laat zich op
hoofdlijnen als volgt verklaren:

Ø Voorstel budgetoverhevelingen 2014 € 3,9 miljoen V
Ø Stelpost brandweerkazernes € 0,5 miljoen V
Ø Schikking geschil Geluidscherm A2 € 1,2 miljoen N

De baten en lasten per programma wijken aanzienlijk af ten opzichte van uw
begroting na wijziging. Dit wordt voor een belangrijk deel verklaard door
externe factoren dan wel gebeurtenissen in de laatste maanden van het jaar
die niet vooraf te voorzien waren. Voor een nadere analyse op het
voordelige resultaat verwijzen wij naar de financiële analyse, zoals
opgenomen in de financiële toelichtingen per programma in de
programmarekening. Daar zijn cijfermatig de afwijkingen tussen realisatie
en begroting opgenomen.

Zoals aan u gerapporteerd in de tweede bestuursrapportage heeft u in
2014 € 2,5 miljoen van de totale ontvangen Algemene Uitkering apart
gepresenteerd in uw jaarrekening. Dit betreft een reservering van een deel
van de verkregen gelden van het Rijk voor de achteruitgang van de
Algemene Uitkering in komende jaren (de zogeheten ‘commissie Kalden
gelden’). Bij bestemming van het resultaat wordt voorgesteld om het
restant over te hevelen naar 2015 en verder.

Onze analyse van het resultaat 2014

Bedragen x
€ 1.000

Gewijzigde
begroting

Rekening 2014 Afwijking

€ € €

Totale lasten

Totale baten

(122.699)

109.452

(123.339)

115.090

(640)

5.638

Gerealiseerd totaal

van saldo van baten

en lasten

(13.247) (8.249) 4.998

Mutaties in reserve 13.247 11.494 (1.753)

Gerealiseerd

resultaat

0 3.245 3.245
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Analyse van de financiële positie

Eigen vermogen neemt af
Het eigen vermogen, inclusief het gerealiseerde resultaat, bedraagt per
jaareinde 2014 volgens de jaarrekening € 45 miljoen en heeft zich vanaf
2012 als volgt ontwikkeld:

Van de totale reserves ter hoogte van € 41,9 miljoen (2013: € 59,5
miljoen) is € 11,3 miljoen (2013: € 10,9 miljoen) opgenomen als algemene
vrije reserve. Het saldo van deze reserve is ten opzichte van 2013
toegenomen met € 0,4 miljoen.

Financiering
De financiële positie van de Gemeente Stichtse Vecht kan ultimo 2014 als
volgt worden samengevat:
Ø Langlopende vorderingen : € 8.109
Ø Kortlopende vorderingen : € 14.007
Ø Liquide middelen : € 16.434 /-
Ø Langlopende schulden : € 57.064 -/-
Ø Kortlopende schulden : € 13.543 -/-
Ø Financiële positie: : € 64.925 -/-

Uit bovenstaand overzicht is op te maken dat het saldo (financieringstekort)
het laatste jaar is afgenomen met € 5,6 miljoen naar € 64,9 miljoen (2013:
€ 69,8 miljoen negatief). Dit wordt vrijwel volledig veroorzaakt door de
aflossing van een aantal langlopende geldleningen.

In 2014 zijn geen nieuwe langlopende leningen afgesloten en is er voor
€ 14,4 miljoen afgelost. Daarentegen is de post kasgeldleningen eind 2014
€ 5 miljoen hoger dan eind 2013. De invulling van de huidige
financieringsstructuur valt binnen de wettelijke normen.

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 29% (2013: 40% en
2012 41,2%). De solvabiliteit is gedaald en ligt daarmee net onder het
landelijk gemiddelde van 34%. De daling is hoofdzakelijk veroorzaakt door
de afname van het eigen vermogen gedurende het boekjaar.

Onze analyse van de financiële positie
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Weerstandsvermogen en risicobeheersing
In het jaarverslag is onder andere de paragraaf Weerstandsvermogen en
risicobeheersing opgenomen, welke informatie bevat over de
weerstandscapaciteit, de risico’s en het beleid dat hieromtrent gedurende
2014 is gevoerd.

Van de totale reserves ten bedrage van € 41,9 miljoen (2013: € 59,5
miljoen) bedraagt de algemene reserve € 11,3 miljoen (2013: € 10,9
miljoen).

Uw gemeente heeft de belangrijkste risico’s in kaart gebracht in de
paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. De risico’s zijn
financieel vertaald en afgezet tegen de aanwezige weerstandscapaciteit.

De belangrijkste risico’s zijn als volgt weer te geven:

De financiële risico’s bedragen in totaal  € 4,5 miljoen. De
weerstandscapaciteit bedraagt ongeveer € 9,6 miljoen. De weerstandsratio
bedraagt 2,1 en is hiermee ruimschoots voldoende.

Conclusie
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 een toereikende financiële positie heeft om eventuele
tegenvallers op te vangen. Wij merken overigens op dat een splitsing tussen
incidentele en structurele risico’s in de paragraaf Weerstandsvermogen en
Risicobeheersing ontbreekt.

Onze analyse van de financiële positie

Risico’s Kans en impact

Positie verbonden partijen 0,5 – 1,0 miljoen
Beoordelen van de openbare veiligheid en
crisissituaties

0,5 – 1,0 miljoen

Financiële problemen schoolbesturen > 1,0 miljoen
Eventuele vervolgclaim Ballast Nedam > 1,0 miljoen

Vertraging reorganisatie binnen de Odru 0,5 – 1,0 miljoen
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jaarrekeningcontrole
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Inleiding
Dit hoofdstuk 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. Dit betreft de
volgende onderwerpen:
► Nieuwe ontwikkelingen in de verslaggeving
► Waardering grondexploitaties en NIEGG’s
► Langlopende vorderingen
► Voorzieningen en Reserves
► Frictiebudget
► Wet Normering Topinkomens
► Wet Markt en Overheid
► Waardering vastgoed
► SISA

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.

Nieuwe ontwikkelingen in de verslaggeving

Reserve riolering en afvalstoffenheffing
De Commissie BBV heeft in december 2014 een notitie Riolering
uitgebracht vanwege wijzigingen binnen het BBV (met name presentatie
van de aan de riolering gerelateerde balansposten binnen de jaarrekening)
en de vragen vanuit de gemeenten. In de notitie worden stellige uitspraken
gedaan over presentatie van reserves en voorzieningen waarbij de
gemeenten bij het opstellen van de jaarrekening 2014 rekening dient te
houden. Als gevolg van de notitie is bij de Gemeente Stichtse Vecht de aard
van de reserves Riolering en gemeentereiniging vastgesteld.

De reserves worden grotendeels gebruikt als egalisatiereserve (er is sprake
van niet bestede middelen). In overeenstemming met de notitie wordt met
ingang van 2014 voor de ‘niet-efficiencyvoordelen’ een voorziening ten
bedrage van € 8,6 miljoen ingesteld. De nieuw ingestelde voorziening wordt
gekwalificeerd als een zogenaamde voorziening artikel 44 lid 2.

Voorziening huisvesting basisonderwijs
Per 1 januari 2015 wordt het buitenonderhoud van het primair onderwijs de
verantwoordelijkheid van de onderwijsinstellingen zelf.

De Gemeente Stichtse Vecht heeft derhalve de voorziening huisvesting
basisonderwijs (gedeeltelijk) vrij laten vallen. Deze post is in het boekjaar
2014 in het resultaat verwerkt.

Schatkistbankieren
Decentrale overheden zijn verplicht om hun overtollige middelen in 's Rijks
schatkist aan te houden. Om het dagelijkse kasbeheer te vereenvoudigen is
er een drempelbedrag, afhankelijk van het begrotingstotaal, dat buiten de
schatkist mag worden gehouden.

Het drempelbedrag is gelijk aan 0,75% van het begrotingstotaal indien het
begrotingstotaal lager is dan € 500 miljoen. De drempel is nooit lager dan €
250.000. Het drempelbedrag voor het jaar 2014 is gezien uw
begrotingsomvang vastgesteld op € 785.000.

De benutting van het drempelbedrag wordt berekend als gemiddelde over
alle dagen in het kwartaal. Gemiddeld mag een decentrale overheid dus
maximaal het drempelbedrag buiten de schatkist hebben gehouden.

In het besluit begroting en verantwoording (BBV) zijn regels opgenomen
over het rapporteren over (het gebruik van) het drempelbedrag in de
jaarrekening. In de toelichting bij de balans moet worden gerapporteerd
over het drempelbedrag en het gebruik daarvan in elk kwartaal.

Uitkomsten jaarrekeningcontrole
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De Gemeente Stichtse Vecht heeft in de toelichting bij de jaarrekening
hierover adequaat gerapporteerd. Hierbij blijkt dat het drempelbedrag twee
kwartalen is overschreden. Deze overschrijding is onder andere veroorzaakt
door het aantrekken van een (tijdelijke) kasgeldlening. Hoewel hiermee
formeel gezien sprake is van een (materiele) rechtmatigheidsfout zijn de
financiële consequenties naar verwachting gering. Om deze reden hebben
wij deze onrechtmatigheid niet opgenomen in ons overzicht met
controleverschillen.

Verwerking bedrag reserveringsregeling participatiebudget
De bestedingstermijn van het participatiebudget is één kalenderjaar. Indien
er aan het einde van een kalenderjaar een overschot is, mag de gemeente
hiervan maximaal 25% van het totale jaarbudget reserveren voor het
volgende jaar. Het bedrag, dat deze 25% te boven gaat, moet worden
terugbetaald aan het Rijk.

In de gewijzigde regelgeving is opgenomen dat voor zover de gereserveerde
middelen voldoen aan de gestelde regels van de Wet participatiebudget,
deze middelen vanaf 2015 vrij besteedbaar zijn door de gemeenten. Dit
geldt niet voor het budget voor opleiding en educatie. De regeling van deze
middelen is met ingang van 1 januari 2015 opgenomen in de Wet educatie
en beroepsonderwijs. Het maximaal te reserveren bedrag ten laste van het
budget 2014 blijft derhalve van toepassing, maar de besteding daarvan,
voor zover deze in 2015 plaatsvindt, is voor de gemeente vrij binnen de
kader van een integratie-uitkering als bedoeld in artikel 13 van de
Financiële verhoudingswet.

Over 2014 is sprake van een geringe terugbetalingsverplichting. Aangezien
deze specifieke uitkering in 2015 opgaat in de integratie-uitkering Sociaal
Domein, betekent dit dat de bestedingsplicht van deze middelen vervalt.

Waardering grondexploitaties
De waardering van de grondexploitaties was een significant risico 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 de waardering en de daarbij gehanteerde
veronderstellingen te beoordelen. Wij achten de waardering aanvaardbaar
en vinden de veronderstellingen redelijk.

In het kader van de controle van de jaarrekening van de Gemeente Stichtse
Vecht hebben wij de grondexploitaties gecontroleerd. De post voorraad van
de Gemeente Stichtse Vecht is als volgt te specificeren:

Uitkomsten jaarrekeningcontrole

Bedragen x € 1.000 31 december 2014 31 december 2013

€ €

Overige grond- en
hulpstoffen

0 0

Niet in exploitatie genomen
gronden

14 14

Onderhanden werk (420) (64)

Voorziening dekking
verliessaldi

(122) (132)

Totaal (528) (182)
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De marktontwikkelingen en de uitkomsten van interne en externe
rapportages noopten de gemeente reeds in het verleden tot het nemen van
maatregelen in financiële zin. Wij noemen hiertoe de vorming van een
voorziening voor verlieslatende complexen.

Zoals uit het bovenstaand overzicht blijkt dat de grondexploitaties nader
onder te verdelen zijn naar overige grond- en hulpstoffen, nog niet in
exploitatie genomen bouwgronden en het zogenaamde onderhanden werk.

Een overzicht van de grondexploitaties (inclusief voorziening voor
verlieslatende projecten) over de afgelopen drie jaar geeft het volgende
beeld:

Uit bovenstaand overzicht komt naar voren dat de grondexploitatie binnen
uw gemeente van beperkte omvang is. De negatieve boekwaarde wordt
veroorzaakt door de voorziening voor verlieslatende complexen.

In exploitatie genomen projecten
De boekwaarde van de in exploitatie genomen projecten (> € 0,1 miljoen)
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.

Uitkomsten jaarrekeningcontrole

Bedragen x € 1.000 31 december 2014 31 december 2013

De Werf Kockengen (182) (191)

De Karavaan (238) 127

Totaal (420) (64)

Waarvan voorziening (122) (132)
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De boekwaarde van het saldo onderhanden werk en bouwgronden in
exploitatie ter hoogte van € 0,5 miljoen negatief is in 2014 gedaald ten
opzichte van 2013 (€ 0,2 miljoen negatief). Ultimo 2014 is een voorziening
ten bedrage van € 0,1 miljoen gehandhaafd voor exploitaties waarvan
verwacht wordt dat deze in de toekomst verlieslatend zijn.

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.

De Werf Kockengen
Het project betreft de bouw van een samenkomstgebouw en een jeugdhonk
(in de voormalige gemeenteloods) in Kockengen door een externe
projectontwikkelaar. Reeds voorgaand jaar 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.

Uitkomsten jaarrekeningcontrole

De Karavaan
Dit project betreft de bouw van 61 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. In
2014 heeft de directie van de woningcorporatie de gemeente geïnformeerd
dat het waarborgfonds voor het jaar 2014 voldoende financiële ruimte
biedt om het plan, hetzij onder voorwaarden, alsnog te realiseren. Inmiddels
is gestart met de bouw van de woningen en zijn de eerste woningen
verkocht.

Conclusie
Ten aanzien van de projecten zien wij nog wel (beperkte) risico’s met
betrekking tot de plankosten, het uitgiftetempo en de uitgifteprijs. Het blijft
mede gezien de geringe winstcapaciteit van de projecten derhalve van
belang de grondexploitatie continue goed te monitoren zodat tijdig
bijsturing plaats kan vinden.
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Niet in exploitatie genomen projecten
De boekwaarde van de niet in exploitatie genomen projecten zijn op
hoofdlijnen 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 2014 bedraagt de boekwaarde van deze bouwgronden
ongeveer € nihil. Het meest omvangrijke complex hierbij is Het Kwadrant.
De gemiddelde boekwaarde per m2 ultimo 2014 komt ons niet
onaannemelijk voor.

Conclusie
Wij kunnen ons verenigen met de boekwaarde van de Niet in exploitatie
genomen gronden.

Uitkomsten jaarrekeningcontrole

Langlopende vorderingen

Hypotheken aan ambtenaren
Ultimo 2014 heeft de gemeente ongeveer 70 hypotheken aan
(voornamelijk) ambtenaren van uw gemeente uitstaan met een omvang van
ongeveer € 3,7 miljoen. De waarde van de totale portefeuille is gedurende
het boekjaar 2014 met ongeveer € 0,4 miljoen  afgenomen als gevolg van
(reguliere) aflossingen. In overeenstemming met de interne en externe wet-
en regelgeving (waaronder 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.

Startersleningen
In het boekjaar 2014 heeft u geconstateerd dat reeds in het verleden een
aantal startersleningen zijn verstrekt door de gemeente Breukelen ten
bedrage van € 0,2 miljoen en de gemeente Stichtse Vecht ten bedrage van
€ 0,3 miljoen aan het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting. Deze leningen
zijn echter abusievelijk nooit op de balans van de gemeente verantwoord. U
heeft besloten deze leningen per 31 december 2014 op de balans van de
gemeente te presenteren. In totaal heeft het stimuleringsfonds € 0,3
miljoen aan leningen aan starters verstrekt. Inmiddels is € 0,1 miljoen van
de hoofdsom afgelost. Gezien het feit dat een rekening-courant verhouding
bestaat met het stimuleringsfonds is voor de nog niet verstrekte
geldleningen aan de activazijde van de balans een bedrag van € 0,3 miljoen
als vordering opgenomen. Wij kunnen ons verenigen met deze
verwerkingswijze.

Bedragen x € 1.000 31 december 2014 31 december 2013

Het Kwadrant 14 14

Totaal 14 14

Waarvan voorziening 0 0
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Voorzieningen
In uw jaarrekening is de post voorzieningen opgenomen ten bedrage van
€ 23,2 miljoen. Deze voorziening is als volgt opgebouwd:

Ø Egalisatievoorzieningen: € 8,6 miljoen
Ø Onderhoudsvoorzieningen: € 2,7 miljoen
Ø Overige voorzieningen: € 12,8 miljoen

Totaal: € 24,1 miljoen

Onderhoudsvoorzieningen
Wij hebben vastgesteld dat aan deze voorzieningen geactualiseerde
onderhoudsplannen ten grondslag liggen. Wij merken echter op dat niet alle
bestedingen in het boekjaar 2014 geheel in overeenstemming zijn met de
oorspronkelijke planvorming. Naar verwachting zullen de geplande
bestedingen in het boekjaar 2015 plaatsvinden.

Overige voorzieningen
Evenals voorgaand jaar merken wij overigens op dat de huidige
pensioenvoorziening ten bedrage van € 2,7 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 2014 in overeenstemming is met hetgeen is
overeengekomen in het raadsbesluit.

Reserves
Reserve Centrumplan
Reeds in het verleden heeft u de reserve Centrumplan gevormd ten
behoeve van de investering in het centrum zoals opgenomen onder de post
materiële vaste activa van de balans.

Uitkomsten jaarrekeningcontrole

In 2014 is het project afgerond en heeft u zoals oorspronkelijk besloten de
gehele reserve ten bedrage van € 5,8 miljoen in mindering te brengen op de
investering. Gezien het feit dat dit een investering in maatschappelijk nut
betreft hebben wij vastgesteld dat deze verwerkingswijze in
overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording is.

Schikking Geluidscherm A2
In 2014 heeft u een schikkingsvoorstel ten bedrage van € 1,5 miljoen
getroffen met de tegenpartij inzake het geschil met betrekking tot het
geluidscherm langs de snelweg A2. U heeft bij begrotingswijziging besloten
deze schikking te onttrekken aan de reserve Geluidscherm A2 (€ 1,2
miljoen), Bisonsport (€ 0,1 miljoen) en de algemene reserve (€ 0,2 miljoen).
Wij hebben vastgesteld dat de betaling in 2014 in overeenstemming is met
hetgeen is overeengekomen in het raadsbesluit. Wij merken echter op dat
geen onttrekking aan de reserve Geluidscherm A2 heeft plaatsgevonden.
Deze reserve zal in stand worden gehouden voor het toekomstig onderhoud
van het geluidscherm.

Frictiebudget
Vanaf de gemeentelijke herindeling van de drie gemeenten naar één
gemeente heeft het Rijk een jaarlijks budget toegekend om de frictiekosten
te kunnen dekken. Dit budget werd tot het boekjaar 2014 toegekend. In
2014 is echter niet het gehele budget uitgegeven. Het resterende bedrag
ad € 0,9 miljoen zal in de komende jaren worden aangewend. In
overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving heeft u het
resterende budget toegevoegd aan een nieuw ingestelde voorziening voor
frictiekosten.
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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 2014 hebben wij een analyse uitgevoerd
van de topfunctionarissen binnen uw organisatie. Tevens hebben wij
vastgesteld of er functionarissen zijn die een hogere bezoldiging dan de
gestelde maxima kennen. Deze informatie is door u opgenomen in de
toelichting op de jaarrekening. Wij hebben de juistheid en volledigheid van
deze toelichting gecontroleerd.

Wet Markt en Overheid
Uw gemeente is vanaf 1 juli 2014 verplicht om aan de Wet Markt en
Overheid te voldoen. Deze wet is bedoeld om concurrentievervalsing door
de overheid te voorkomen. Uw gemeente heeft hier op geanticipeerd door
middel van het uitvoeren van een inventarisatie waarbij mogelijk
concurrerende activiteiten in kaart worden gebracht. Door middel van een
collegevoorstel is bevestigd dat activiteiten in het algemeen belang
plaatsvinden, waardoor uw gemeente voldoet aan de vereisten van de wet.

Wel constateren we dat dit besluit niet door de raad is genomen. In de
kadernota rechtmatigheid is echter aangegeven dat de accountant dit niet
als financiële onrechtmatigheid behoeft te wegen en kan volstaan met een
formele opmerking in het accountantsverslag.

Waardering Vastgoed
Het dagelijkse nieuws wordt thans beheerst door de 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 uw vastgoed blijken geen
bijzonderheden die een duurzame waardevermindering in de jaarrekening
rechtvaardigen.
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SiSa
Wij hebben de in de SiSa-bijlage van de jaarrekening genoemde specifieke
uitkeringen gecontroleerd met inachtneming van de Nota verwachtingen
accountantscontrole 2014. Op grond van ons onderzoek hebben wij bij de
specifieke uitkeringen geen fouten en/of onzekerheden geconstateerd die
de voor SiSa geldende rapporteringstolerantie overschrijden.

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 a.s. 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 1 bij dit rapport zijn deze bevindingen in de
voorgeschreven tabel opgenomen. U kunt deze tabel hanteren ten behoeve
van verzending naar het CBS.
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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.

Onze analyse van uw belangrijkste schattingen

Belangrijke schattingen Beoordeling
2013

Beoordeling
2014

Toelichting

Waardering van immaterieel vast actief Het immaterieel vast actief betreft de ontwikkelingskosten van

beperkte omvang. Derhalve is gevoeligheid als laag ingeschat.

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 gronden

en panden is niet hoger dan de WOZ waarde.

Waardering van uw deelnemingen en langlopende leningen Er zijn geen indicaties om over te gaan tot afwaardering van de

langlopende vorderingen

Waardering van de bouwgrondexploitaties en de niet in exploitatie

genomen gronden (NIEGG)

Vooralsnog is er voldoende ruimte om onzekerheden in de toekomst

om te vangen. Derhalve zijn er geen indicaties op eventuele

afwaardering van bouwgrondexploitaties.

Waardering van de debiteuren Betreft voornamelijk statische opname van de SOZA debiteuren en

van de reguliere debiteuren.

Beoordeling toereikendheid van uw voorzieningen Wij hebben de toereikendheid van de voorzieningen beoordeeld. De

Gemeente Stichtse Vecht treft adequate voorzieningen voor risico’s

en verplichtingen die op een betrouwbare wijze zijn in te schatten.

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.

Sensitiviteit van schattingen hoog, door onzekere (externe)
omstandigheden

Sensitiviteit van schattingen is gemiddeld

Sensitiviteit van schattingen ligt laag



Kwaliteit beheersorganisatie
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Algemeen
Bij de planning en uitvoering van de controle van de jaarrekening 2014 van
de Gemeente Stichtse Vecht hebben wij de interne beheersmaatregelen,
welke onderdeel uitmaken van de administratieve organisatie 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 diverse processen op de interne beheersing van uw
gemeenten, 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 management letter 2014 d.d. 17 december 2014, uitgebracht aan
het college, hebben wij onze bevindingen en aanbevelingen van onze
tussentijdse controle 2014 opgenomen. In deze management letter hebben
wij aangegeven welke zaken vóór de jaarrekeningcontrole 2014 opgepakt
zouden moeten zijn.

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)
worden gevolgd.

Interne beheersmaatregelen

Kwaliteit beheersorganisatie

Conclusie:
Wij hebben vastgesteld dat de Gemeente Stichtse Vecht op adequate wijze
invulling geeft aan de opvolging van onze eerder gedane aanbevelingen,
waarvan een deel inmiddels is geïmplementeerd en een deel onderhanden
is.
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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 echter geen tekortkomingen in de
continuïteit en betrouwbaarheid van de geautomatiseerde
gegevensverwerking aan het licht gebracht.

Overige ontwikkelingen

Externe ontwikkelingen vanuit zowel de commissie Depla als de
accountantsorganisaties stimuleren het zelfstandig verantwoording
afleggen over rechtmatig handelen en getrouw verantwoorden in de
jaarrekening. En benadrukken daarmee het belang van een verbijzonderde
interne controlefunctie. U heeft hiertoe in de loop van het boekjaar 2014 de
functie van security officer ingesteld.

De VNG en de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA)
onderkennen het belang van een goede afstemming met betrekking tot de
controle van de gemeentelijke jaarrekening. In dit kader zullen VNG en NBA
gezamenlijk een brochure opstellen met een uitwerking van de voorwaarden
en praktijkvoorbeelden voor zowel de accountant, als gemeenten, met
specifieke aandacht voor minder grote gemeenten. Wij zijn als EY-
accountants betrokken bij de ontwikkeling van deze brochure.



Rechtmatigheidsbeheer
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Wij hebben bij de controle over 2014 de rechtmatigheid getoetst conform
de bepalingen van het Bado en het normenkader 2014 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.

Wij hebben geen bijzonderheden geconstateerd in het kader van
rechtmatigheid. In het vervolg van deze paragraaf geven wij onze
bevindingen bij deze onderwerpen.

Het controleprotocol, inclusief het normenkader is door uw raad
vastgesteld. Het normenkader is intern bij uw gemeente vertaald in interne
controleprotocollen, waarna voor de geïdentificeerde risico’s de getroffen
beheersingsmaatregelen in kaart zijn gebracht. Zoals reeds aangegeven in
de managementletter 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.

Wij zijn van mening dat de gemeente Stichtse Vecht voor het boekjaar 2014
een deugdelijk rechtmatigheidsonderzoek heeft uitgevoerd.

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 de navolgende tabel hebben wij per programma een samenvatting
gegeven van de overschrijdingen van de lasten op de begroting.

Voor een analyse op de afwijkingen ten opzichte van de (gewijzigde)
begroting verwijzen wij naar pagina 9 van dit rapport.

Deze overschrijdingen ten opzichte van de begrote lasten zijn door het
college in de toelichting op de programmarekening toereikend toegelicht.
Het college stelt uw gemeenteraad voor genoemde overschrijdingen te
autoriseren in het kader van de vaststelling van de jaarrekening 2014.
Vooruitlopend hierop zijn wij hiervan reeds uitgegaan bij het vormen van
ons oordeel over de (begrotings)rechtmatigheid.

Onze bevindingen in het kader van rechtmatigheid

Rechtmatigheidsbeheer

Onderdeel programmarekening
EUR x 1.000

Gewijzigde
begroting

Rekening
2014

Bestuur en dienstverlening 8.123 8.075

Veiligheid 11.496 10.899

Beheren leefomgeving 15.983 17.380

Onderwijs, kinderopvang en jeugdzorg 8.153 7.837

Cultuur, cultureel erfgoed, sport en recreatie 6.306 6.600

Werk en Inkomen 4.929 4.729

Welzijn en zorg 10.925 10.461

Natuur en milieu 483 119

Wonen en ondernemen 2.632 2.500
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Uitkomsten verbijzonderde interne controle

Europese aanbestedingen
Zoals reeds gemeld in onze management letter d.d. 17 december 2014 is
de aanbestedingswet voorgaand jaar 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 uw inkoopbeleid aangepast naar de nu geldende
wetgeving. Het inkoopbeleid maakt geen onderdeel uit van het door u
vastgestelde normenkader.

Ten tijde van de jaarrekeningcontrole hebben wij vastgesteld dat een
rechtmatigheidsonderzoek heeft plaatsgevonden op de naleving van de
wetgeving. Uit dit onderzoek kwamen echter een aantal bevindingen naar
voren, waarmee geconcludeerd kan worden dat de vigerende interne
aanbestedingsregels mogelijk niet voldoende worden nageleefd of naleving
niet kon worden aangetoond. Deze bevindingen hebben hoofdzakelijk
betrekking op de dossiervorming. In meerdere dossiers ontbreekt een
checklist inkoopstrategie en checklist dossiervorming. Daarnaast is
vastgesteld dat niet in alle dossiers de relevante documentatie is
opgenomen.

Wij hebben overigens vastgesteld dat deze bevindingen uitsluitend
betrekking hebben op aanbestedingen die aan het interne
aanbestedingsbeleid zouden moeten voldoen. Uit zowel onze eigen controle
als uit de verbijzonderde interne controle kan worden geconcludeerd dat de
Gemeente Stichtse Vecht heeft de Europese aanbestedingswet nageleefd.

Wij adviseren u de procedures rondom inkopen en aanbestedingen nader
aan te scherpen en de documentatie te verbeteren.

Prestatieverklaring
Zoals reeds gemeld in onze management letter bestaat als gevolg van het
ontbreken van een adequate functiescheiding tussen bestellen, vaststellen

van prestatie en autorisatie van de inkoopfacturen een verhoogd (fraude)
risico dat facturen worden geautoriseerd waarvoor de prestatie niet of niet
volledig is geleverd. Gezien het feit dat iedere factuur door zowel een
kredietbeheerder als een budgetbeheerder dient te worden goedgekeurd
achten wij het risico op fouten beperkt.

Wij adviseren u met de controle op de inkoopkosten vanaf 2015 specifiek
rekening te houden met het toetsen op de levering van de prestatie.

Belastingen
In onze management letter van 17 december 2014 hebben wij reeds
gemeld dat bij uw verbijzonderde interne controle door het cluster AO/IC
geconstateerd is het met de huidige belastingapplicatie niet mogelijk om
automatisch aanvullende aanslagen te draaien. Als een mutatie tot gevolg
heeft dat bij een verhuizing of overlijden het huishouden verandert van een
meerpersoonshuishouden in een eenpersoonshuishouden wordt er een
verminderingsaanslag verstuurd. Als het andersom gebeurt, dus van een
eenpersoonshuishouden naar een meerpersoonshuishouden zijn geen
aanvullende aanslagen verstuurd.

In overleg met de teamleider van het team belastingen heeft u besloten
deze financiële fout ten bedrage van € 22.000 niet te herstellen, maar voor
de resterende maanden tot het eind van het jaar dienen de wijzigingen met
als gevolg een vermeerdering wel (handmatig) opgelegd te worden.

Bouwzaken
Ten aanzien van het proces verlenen bouwvergunningen is bij controles
door het cluster AO/IC op de juistheid van de (handmatig berekende) in
rekening gebrachte leges bij negen afgegeven beschikkingen (totaal
honderd gecontroleerd) verschillen zijn geconstateerd. Thans heeft u de
procesgang aangepast waarbij bij de berekening en controle van de leges
het “vierogenprincipe” wordt toegepast. Wij onderschrijven dit.

Rechtmatigheidsbeheer
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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
Weerstandsvemogen en Risicobeheersing 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.



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
het volgende onderwerp:
► Verbonden partijen.

Wij zullen hieronder dieper inzoomen op dit onderwerp.

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 en de Omgevingsdienst Utrecht
(ODRU).

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. Wij constateren
dat het belang van een adequate beheersing van verbonden partijen in het
algemeen toeneemt door een aantal maatschappelijke ontwikkelingen,
waaronder de decentralisaties. Anderzijds  legt de huidige financiële situatie
extra druk op de financiële positie van uw verbonden partijen. Het financieel
risico voor de gemeente neemt hierdoor toe.

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.

Een belangrijke verbonden partij voor de gemeente Stichtse Vecht is de
Omgevingsdienst Regio Utrecht (OdrU). Zoals aangegeven in onze
management letter d.d. 17 december 2014 is de situatie van de
Omgevingsdienst Regio Utrecht (OdrU) zorgelijk. De acquisitiedoelstellingen
voor de ODRU zijn in het kader van de reorganisatie losgelaten. Hiermee
zijn ook de financiële risico’s ingeperkt.

Daarnaast hebben wij u in onze managementletter gerapporteerd omtrent
de wijzigingen in de verslaggevingsregels van de BBV omtrent de
toelichting verbonden partijen. Wij hebben geconstateerd dat de kwaliteit
van deze paragraaf verbeterd is ten opzichte van voorgaande jaar.

Ten aanzien van uw verbonden partijen merken wij op dat in de paragraaf
‘Verbonden partijen’ van het jaarverslag, de volgende zaken vooralsnog
ontbreken of niet toereikend zijn toegelicht:
► De visie op verbonden partijen in relatie tot de realisatie van de

doelstellingen die zijn opgenomen in de begroting kan nog worden
vergroot;

► De lijst van verbonden partijen dient zoveel mogelijk de verwachte cijfers
te omvatten die betrekking hebben op het begrotingsjaar 2014: Dit
houdt in dat de gemeente Stichtse vecht (op basis van de laatst bekende
gerealiseerde cijfers en bekende / verwachte wijzigingen) een
verwachting op dient te stellen van deze cijfers voor zover de cijfers nog
niet bekend zijn. Hieraan is bij een aantal verbonden partijen nog geen
invulling gegeven aangezien van deze partijen de cijfers over 2014 nog
niet bekend zijn. Dit is ook aangegeven in de paragraaf.

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. Voor 2015
adviseren wij u om de informatievoorziening omtrent verbonden partijen
trachten te versnellen, zodat de meest recente informatie in de
jaarrekening kan worden opgenomen.
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Onafhankelijkheid
De onafhankelijkheid van de accountant behoort tot het fundament van zijn
beroep. In de maatschappelijke discussie over kwaliteitsverbetering van de
controle speelt de onafhankelijkheid van accountants een belangrijke rol.
Vanaf 1 januari 2014 is op alle assurance opdrachten onder Nederlands
recht de Verordening inzake Onafhankelijkheid (ViO) van toepassing. Een
aantal belangrijke punten uit de ViO die we hieronder hebben opgenomen,
betreffen:
► langdurige betrokkenheid
► samenloop van dienstverlening
► geschenken en giften

Een strikte scheiding tussen controle- en adviesdiensten was al van kracht
voor OOB’s vanaf 1 januari 2013 en kantoorroulatie is verplicht voor
financiële jaren van OOB’s vanaf 2016. Daarnaast kent de Europese
verordening vanaf controlejaar 2016 striktere onafhankelijkheidseisen,
maar ook nadere bevestigingen over onafhankelijkheid ter communicatie
aan interne toezichthouders.

Impact nieuwe regels op relatie Gemeente Stichtse Vecht en
EY

Langdurige betrokkenheid
Om alle schijn van afhankelijkheid te vermijden, kunnen de externe
accountant en (sr) managers in het team maximaal zeven
achtereenvolgende jaren in het team actief zijn. Daarna zullen zij intern
roteren. Onze betrokkenheid in jaren laat het volgende beeld zien:
► drs. J.M.A. Drost RA betrokken sinds 2012
► drs. N.J.E.P. van Engelen RA betrokken sinds 2014

Wij brengen u tijdig op de hoogte van belangrijke teamwisselingen. Intern
beschikken wij over interne overdrachtsprocedures, zodat u geen hinder
ondervindt van een teamwisseling.

Samenloop van dienstverlening
Ten aanzien van OOB’s is de combinatie van wettelijke controles en overige
dienstverlening volledig verboden, met uitzondering van met name
genoemde overige assurancediensten. Voor niet-OOB’s is bepaald dat
samenloop is geoorloofd als de non-assurance dienst niet van materiële
invloed is op het assurance-object. Als er wel materiële invloed is geldt in
beginsel een verbod, behalve wanneer de non-assurancedienst niet:
► subjectief of niet-routinematig is; of
► een verwerkingswijze in het assurance-object ten gevolge heeft waarvan

het assurance team twijfelt of deze verwerkingswijze passend is; of
► leidt tot een bedreiging uit hoofde van belangenbehartiging.

Bijlage 1
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Verantwoordelijkheid
Conform de aan ons verleende opdracht hebben wij de jaarrekening 2014
van de Gemeente Stichtse Vecht gecontroleerd. Deze jaarrekening is onder
verantwoordelijkheid van het college 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 het 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.

Controleaanpak
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 management over de belangrijke financiële en
operationele ontwikkelingen is een aantal punten met een verhoogd risico
voor de jaarrekening 2014 onderkend:
► financiële positie en kwaliteit resultaat;
► schattingen en toelichtingen in de jaarrekening;
► voorzieningen

Wij rapporteren u over onze werkzaamheden en bevindingen ten aanzien
van onze aandachtspunten in dit accountantsverslag.

De met u afgesproken goedkeurings- en
rapporteringstoleranties
Op grond van het Bado stelt het college de goedkeuringstolerantie vast die
de accountant bij zijn jaarrekeningcontrole dient te hanteren. De
goedkeuringstolerantie zijn vastgesteld door het college en vervolgens ter
besluitvorming gebracht van het college. Het normenkader bijgesteld, ten
aanzien van toleranties zijn geen wijzigingen aangebracht.

Op grond van de jaarrekening 2014 bedraagt de goedkeuringstolerantie
voor fouten afgerond € 1,3 miljoen,- (1% van de lasten) en voor
onzekerheden € 3,8 miljoen (3% van de lasten). Als de
goedkeuringstolerantie niet wordt overschreden, kan een goedkeurende
controleverklaring afgegeven worden.

Deze goedkeuringstolerantie is een kwantitatief criterium. De uiteindelijke
oordeelsvorming is echter altijd een combinatie van kwalitatieve en
kwantitatieve afwegingen.

Het rapporteringsbedrag, de maatstaf die geldt voor het rapporteren van
fouten en onzekerheden, is voor de Gemeente Stichtse Vecht gelijk aan de
goedkeuringstolerantie.

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 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 2014

Specifieke uitkering Fout of onzekerheid Financiële omvang
in euro’s

Toelichting
fout/onzekerheid

D9 Onderwijsachterstandenbeleid 2011-2015 (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 2014 n.v.t. - n.v.t.

G1A Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Totaal 2013 n.v.t. - n.v.t.

G2 Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Wwb
gemeente 2014

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

G3 Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (exclusief
levensonderhoud beginnende zelfstandigen) gemeente
2014

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

G5 Wet participatiebudget (Wpb) gemeente 2014 n.v.t. - n.v.t.


