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Geachte eden van de gemeenteraad,
Hierbij ontvangt u het accountantsverslag over het boekjaar 2011. Dit versiag geeft onze belangrijkste bevindingen
weer.
Wij hebben de jaarrekening 2011 van de gemeente Roosendaal, opgesteld onder verantwoordelijkheid van het
college van burgemeester en wethouders, gecontroleerd. Wij hebben separaat van dit rapport een goedkeurende
controleverkiaring afgegeven zowel ten aanzien van het aspect getrouwheid als rechtmatigheid.
In het bijgevoegde accountantsverslag treft u een analyse aan van uw vermogen en resultaat. Vervolgens zijn onze
controlebevindingen samengevat. Graag bespreken wij het accountantsverslag met u. Bij die gelegenheid
beantwoorden wij ook uw eventuele vragen.
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1 Opdracht en evaluatie
1.1

Inleiding

Wij hebben recent de jaarrekeningcontrole afgerond. Vooruitlopend hierop hebben wij de interimcontrole uitgevoerd,
die voornamelijk gericht is op de inrichting en beheersing van de bedrijfsvoering en primaire processen. In het
voorliggende rapport van bevindingen doen wij verslag van de uitkomsten van de jaarrekeningcontrole.
De doelstelling van deze rapportage is u te informeren over de uitkomsten van het controleproces, de kwaliteit van de
jaarverslaggeving en de mogelijke verbeteringen die wij hierin onderkennen.
Ons overall beeld is dat de gemeente Roosendaal de basis’ op orde heeft en haar proces van verslaggeving en
verantwoording, bezien in het Iicht van de controle van de jaarrekening, voldoende heeft georganiseerd. In dit verslag
doen wij een aantal aanbevelingen gericht op de verdere ontwikkeling van de organisatie. Want de wereld en
omgeving van uw gemeente staan niet stil gelet op decentralisatie van taken, economische ontwikkelingen,
bezuinigingen en uiteraard uw ambitie om de bedrijfsvoering en functioneren van de organisatie op orde te houden.
Wij zijn op 2 april 2012 gestart met de controle van de jaarrekening 2011. Bij aanvang van de controle was de
kwaliteit van de ter controle aangeboden concept jaarrekening voldoende om onze werkzaamheden te starten en af
te ronden. De dossiervorming en interne controles waren over het algemeen voldoende en tevens hebben wij
volledige medewerking van uw medewerkers gehad bij het uitvoeren van onze controlewerkzaamheden.
Op onderdelen zien wij ruimte voor verbetering en aanscherping. Dit geldt ook voor de wijze waarop de verslag
geving is ingericht. Hiertoe doen wij in hot vervolg van dit verslag een aantal aanbevelingen. De aanbevelingen
moeten worden bezien in het licht van de verdere ontwikkeling van de organisatie, waarbij ook steeds moot worden
overwogen uiteraard in samenspraak tussen gemeenteraad en college wat een vervolgstap / verbetering oplevert
en wat dit voor inspanningen en geld kost (kosten-baten analyse).
—

1.2

—

De opdracht die u ons hebt verstrekt

Binnen het kader van een meerjarige overeenkomst tussen uw gemeente en Deloitte Accountants B.V. tot het
controleren van uw jaarrekening worden elk jaar do onderlinge afspraken bevestigd door middel van een specifieke
opdrachtbevestiging. Met doze opdrachtbevostiging met kenmerk 2011325/3113121950/ps van 2 september 2011
heeft u ons op meer gedetailleerde wijze opdracht gegeven tot hot controleren van de jaarrekening 2011.
In overoenstemming met uw opdracht hebben wij do controle uitgevoerd met inachtneming van de volgende
toleranties:

Goedkeuringstoleranties (tevens rapporteringstoleranties)
Fouten

1% van hot totaal van do lasten

€ 2.260.000

Onzekerheden

3% van hot totaal van do lasten

€ 6.780.000
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De belangrijkste bevindingen en de daaraan gekoppelde adviezen hebbon wij in dit rapport opgenomen. Met deze
adviezen verwachten wij een bijdrage te leveren aan een verdere verbetering van de verslaglegging, toename van
het inzicht in de financië!e positie dan we! verbetering van de interne beheersing van uw organisatie.

1.3

Goedkeurende controleverkiaring

De controle van de jaarrekening over 2011 van de gemeente Roosendaal is afgerond. De door ons ontvangen
jaarrekening toont per 31 december 2011 eon elgen vormogen van € 76,6 miljoen en een nadelig resultaat over het
boekjaar 2011 (na verwerking van mutaties in reserves) van € 1,9 mi!joen, dat reeds in het eigen vermogen is
verwerkt. Wij hebben separaat van dit rapport een goedkeurende contro!everklaring algegeven zowe! ten aanzien
van het aspect getrouwheid als rechtmatigheid.

1.4

Getrouwheids- en rechtmatigheidsfouten

Bij onze accountantscontro!o hebben wij geen interne rechtmatigheidsfouten geconstateerd, welke rekening houdend
met de geldende marges moeten worden meegewogen in ons rechtmatigheidsoordeel. We! is sprake van twee
getrouwheidsfouten, wolke tevens kwa!ificeren als rechtmatigheidsfouten:
•
Uit de controle van de in 2012 ontvangon facturen is geb!eken dat voor een bedrag van in totaal € 330.000
aan uitgaven ten laste van 2012 is verantwoord, terwiji de prestaties at in 2011 zijn geleverd. De lasten 2011
zijn hiervoor voor genoemd bedrag te Iaag verantwoord.
Bij de controle van de in de jaarrekening opgenomen terugbeta!ingsverplichtingen inzake van derden
•
ontvangen bijdragen is goconstateerd dat bij het bepalen van do verp!ichtingen niet alle subsidiabele
uitgaven zijn toegerekend. De verplichtingen en daarmee de lasten over 2011 zijn hierdoor voor een bedrag
van € 131.000 te hoog verantwoord.
Bij de jaarrokeningcontrole 2010 hebben wij daarnaast het volgende geconstateerd:
•
In 2010 is geconstateerd dat— als gevoig van gerea!iseorde aanbestedingsvoordelon de stand van do
voorzieningen onderhoud openbaar bezit en groot onderhoud, reconstructie en vervanging wegen u!timo
2010 in totaal € 248.000 te hoog is. Dit voordee! is in 2010 ineens ten gunste van do exploitatie vrijgevallen.
Vanwege het kostenega!iserende karakter van beide voorzieningen had dit voordee! ochter moeton worden
uitgesmeerd’ over do planperiode 2010-2014, De jaarlijkse storting in do voorziening zou hierdoor circa
€ 50.000 lager zijn. Voor de jaarrekening 2011 betekent dit dat de !aston € 50.000 to hoog zijn vorantwoord.
=
Uit de contro!e van de in 2011 ontvangen facturen is gebleken dat voor eon bedrag van in totaal € 231.000
aan uitgaven ten laste van 2011 is vorantwoord, terwijl do prestaties a! in 2010 zijn gelevord. De tasten over
2011 zijn hierdoor € 231.000 to hoog verantwoord.
Hot govoig is dat do baten en lasten in de jaarrekening 2011 voor € 281.000 te hoog zijn verantwoord. Doze fout
heeft in 2010 a! voor do rechtmatigheidseva!uatio meegewogon en hoeft daarom niet voor de rechtmatighoid
2011 te worden meegewogon. We! !evert dit voor 2011 een getrouwheidsfout op.
—

De geconstateerde fouton voor zowel rochtmatighoid a!s het gotrouwe beo!d !iggen ondor do door u bepaa!do
goedkouringsto!erantie van € 2.260.000 en hobben dorhalve geen effect op de strekking van do contro!evork!aring.
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1.5

Evaluatie van onzekerheden in de verantwoording

De goedkeuringstolerantie voor onzekerheden bedraagt circa € 6,8 miljoen (3% van de totale lasten). Er zijn bij onze
controle goon noemenswaardigo onzekerheden gesignaleerd, die hier vermold moeten worden.

1.6

Onze onafhankelijkheid is gewaarborgd

De voorschriften in het kader van onafhankelijkheid zijn binnen de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants
(de NBA) opgonomen in de ‘Nadere voorschriften inzake onafhankelijkheid van de oponbaar accountant’ (hierna:
NVO) en vormen een belangrijk onderdeel van het ‘normonkader’ waaraan een accountant moet voldoen. De
naleving van do NVO is binnen de organisatie van Deloitte ingebed. Op basis van onze toetsing aan het
‘normenkader’ en waar nodig aanvullend getroffen maatrogelen concluderon wij dat onze onafhankelijkheid als
certificerend accountant bij uw gemeente in 2011 voldoendo is gewaarborgd.

2 Jaarverslaggeving
2.1

Algemeen

De jaarrekening 2011 is tijdig en ‘controle gereed’ opgeleverd. Over het algemeen is de kwaliteit van de analyses van
voldoende niveau en wordt afdoende toegelicht waarom de baten of lasten afwijken van de begroting. Een logische
en belangrijke vervolgstap is het in het vervoig analyseren waarom een ontstane afwijking niet was begroot. Een
dergelijko analyse draagt bij aan het verder verbeteren van de kwaliteit van het budgetbeheer, de tussontijdso
informatievoorziening en daarmee hot ‘voorspellend vermogen’ van de begroting en tussentijdse rapportages. Deze
analyse is temeer van belang omdat het merendeol van de afwijkingen gedurende het jaar en niot pas per jaareinde
is ontstaan en naar verwachting dus tussentijds had moeten worden bogroot c.q. in de tussentijdse rapportages
moeten worden vermeld. Overigens voldoen de afwijkingen aan de ‘speiregels’ voor begrotingsrechtmatigheid, zodat
deze niet meowogon in ons rechtmatigheidsoordeol. In paragraaf 7.2 gaan wij hier meer godetailleerd op in.

2.2

Kwaliteit jaarverslaggeving

De opzet van de jaarstukken (die bestaan uit het jaarverslag en do jaarrokening) is gelijk aan voorgaande jaron. In de
jaarstukken is de jaarrekening waarbij wij onze controleverklaring afgeven afzonderlijk woergegeven. De opzet en
inhoud van de jaarstukken voldoet naar onze mening om als verantwoording to dienen over hot govoorde beleid on
de daarvoor gerealiseerde prestaties, baten en lasten. Het jaarverslag voldoet ook aan do verslaggovingseisen zoals
vastgelogd in hot Besluit Begroting en Verantwoording. Ten aanzien van do kwaliteit van do toolichtirigen en
analyses op de programma’s is ons boold on zijn onzo aanbovelingon gelijk aan voorgaande jaren. Vanwego hot
bolang van kwalitatief toereikondo toelichtingon en analyses halen wij hiorna volledigheidshalvo onze aanbevolingen
aan uit ons rapport bij do jaarrokening 2010.
—

—

Naar onze moning behoeven de toelichtingen on analyses verdere vorbotoring. In do toelichtingen wordt nog te vaak
volstaan met foitolijko constateringon van moor of minder baton on lasten dan bogroot. Uit do toolichtingen blijkt niet
wat do oorzaak is van do afwijkingon, waarom doze afwijkingen tussontijds niet zijn voorzien on wat het eventuolo
effect is van do afwijkingen (incidonteel of structureel).

6
31 13121950/120756/jd

Deloitte.

Wij adviseren hieraan in het opstelproces van de jaarrekening 2012 extra aandacht te besteden. Voor het nzicht dat
de jaarrekening moet geven, is het belangrijker om do qua financiële omvang belangrijkste afwijkingen inhoudelijk toe
te Iichten en te analyseren dan om de afwijkingen integraal cijfermatig uit te splitsen.
Het gebrek aan adequate inhoudelijke analyses in de programmarekening is voor de programma’s met een
overschrijding van de begrote lasten na wijziging ‘hersteld’ door in de paragraaf bedrijfsvoering van hot jaarverslag
alsnog een deugdelijke inhoudelijke analyse van do kostenoverschrijdingen op programmaniveau op te nemen. Do
kwaliteit van do analyses in hot kader van bogrotingsrechtmatigheid is toereikond. Wij adviseren doze kwaliteit in hot
vervolg als ‘standaard’ te gebruiken voor do toelichtingen on analyses. Bolangrijk daarbij is dat de grootste
verschillen good wordon toegelicht en goanalyseerd naar aard en oorzaken en niet to volstaan met het constateron
van hogere of lagere baten en lasten. De vragen die met de toelichtingen en analyses in leder geval moeten worden
beantwoord, zijn:
• Waardoor is do afwijking ontstaan?
• Waarom was de afwijking tussentijds niet to voorzien?
•
Is het effect van do afwijking incidenteel of structureel en in hoeverre is hiermee in do meorjarenbegroting
rekening gehouden?
De kwaliteit van hot jaarverslag en de jaarrekening kan voorts verder worden verbeterd door bij de toelichtingen en
analyses rekening te houden met do volgendo aandachtspunten:
•
Leg bij do verschillenanalyse begroot werkelijk zo veel mogelijk een expliciote relatie met do opgenomen
prostatiegegovens en kengetallen. De toelichtingen en analyses van do prestaties en kongetallen rosp. do
baton en lasten staan flu nog ‘op zichzelf’, hot integreren van do analyse van do kwalitatieve gegevens resp.
do baton en lasten draagt bi] aan hot inzicht van wat or met do beschikbare middolon is gedaan en
gerealiseerd on waardoor afwijkingon zijn ontstaan.
•
Neem eon analyse op hoofdlijnen op van do afwijkingen ten opzichte van do baton on laston over voorgaand
jaar (ovorigens is hot niet vorplicht do exploitatiecijfers van hot vorige boekjaar to presenteren, maar naar
onze moning is het belang om ‘iets’ met doze cijfors to doen wanneer doze worden geprosenteerd);
•
Breidt de informatio over restantkredioten uit met do nog vorwachte uitgaven per jaar inclusief analyse ten
opzichto van de nog beschikbaro kredieteri (‘cost to complete’);
• Zorg voor meer integraliteit van (tussentijdse) informatievoorzioning door in do diverse rapportagos (zoals
begroting, beraps on jaarrekening) oen expliciote relatie aan to brongen met do vorigo rapportage en andere
rolovante rapportages of besluiten, zoals do voortgang van do Agenda van Roosendaal. Do voortgang van
do Agenda van Roosendaal is als voorbeold rolatief eenvoudig zichtbaar to maken door in do rapportages
eon bijlago op to nomen waarin do voortgang on resultaton schematisch worden weergogeven en voorzion
van een korte analyse en toelichting.
—

Naar onzo mening zijn do benodigdo ‘ingredienten’ voor een kwalitatief boter on kwantitatiof beperkt(or) jaarvorslag
grotendeols reeds aanwezig. In do begroting hobben do raad en hot college per programma eon hoofddoelstelling,
doelen en indicatoren bopaald. Hiermoo is geconcrotiseerd wat Roosendaal per programma wil bereiken, wat
hiervoor wordt gedaan en hoe do resultaten worden gemeten. Do b000gde c.q. voorgenomen effect- en
prestatiedoelstellingen, indicatoren en de hiervoor geraamde lasten en baten zijn op dit moment niet direct en
eenduidig aan elkaar gekoppeld. In do praktijk is dit ook niet altijd oenvoudig of zelfs onmogelijk.
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Wij adviseren in dit kader een splitsing aan te brengen tussen de prestatiedoelstellingen en beleidsprioriteiten
enerzijds en de output- / outcome-indicatoren anderzijds:
De prestatiedoelstellingen en beleidsprioriteiten zijn flu relatief uitvoerig tekstueel beschreven (onderdeel
‘Wat hebben we daarvoor gedaan’ van de programmaverantwoording). Hierdoor is in veel gevallen niet
(direct) duidelijk wat de concrete doelstelling of prioriteit was, in hoeverre deze al dan niet is gerealiseerd en
wat de reden is van een eventuele afwijking. Wij adviseren de mogelijkheid te bezien om de huidige
uitgebreide tekstuele toelichting te vervangen door een dashboard-achtige verantwoording, waarbij
bijvoorbeeld met ‘smileys’ of ‘stoplichten’ kort en krachtig de voortgang en realisatie wordt verantwoord. De
tekstuele toelichting kan hierbij beperkt blijven tot de belangrijkste afwijkingen. Een voorbeeld van een
dergelijke verantwoordingswijze hebben wij opgenomen in appendix A.
De prestatiedoelstellingen en beleidsprioriteiten zijn reeds zoveel mogelijk ‘vertaald’ in output- en outcome
indicatoren. Wij adviseren deze kritisch tegen het licht te houden en na te gaan of deze voldoende SMART
geformuleerd en daardoor meetbaar zijn en in relatie tot de huidige ontwikkelingen, besluiten, etc. actueel
zijn. Vervolgens is het befangrijk in de begroting, de tussentijdse rapportages en de jaarrekening zoveel
mogelijk een verband te leggen tussen de indicatoren en de lasten en baten inclusief analyse van relevante
afwijkingen.
Een dergelijke opzet van de programmabegroting en -verantwoording levert een belangrijke meerwaarde op voor het
inzicht in en de concretisering van het beleid en de doelen in concrete prestaties en indicatoren. Een dergelijke focus
leidt ‘automatisch’ tot een meer gerichte analyse en onderbouwing van de voorgenomen en gerealiseerde prestaties,
indicatoren, baten en lasten.

3 Uw vermogen en resultaat
3.1

Algemeen

In het BBV, de verslaggevingsregels voor gemeenten, wordt duidelijk onderscheid gemaakt tussen resultaatbepaling
en resultaatbestemming. AVe baten en lasten moeten via de programmarekening verantwoord worden. Er mogen
geen baten of lasten rechtstreeks in het elgen vermogen worden gemuteerd.
De mutaties in het eigen vermogen vinden plaats door middel van de resultaatbestemming. Het resultaat vOOr
bestemming bedraagt € 5,7 miljoen nadelig. Door middel van besluiten heeft u per saldo tussentijds reeds € 3,8
miljoen aan uw reserves onttrokken, zodat het uiteindelijke nog te bestemmen jaarresultaat € 1,9 miljoen nadelig
bedraagt. Dit bedrag is afzonderlijk vermeld onder het eigen vermogen in de balans.
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In het volgende overzicht hebben wij de mutaties in de reserves schematisch weergegeven (x € 1 .000):

A

Ontwikkeling en vermogen
Stand van de reserves per 1 januari

2009

2010

84.394

s4

2011

84.614

82.342

Tussentijdse resultaatbestemming tijdens boekjaar

5.259

11.986

3.872

Nog te bestemmen resultaat bij jaarrekening
(zie ook erratum bij de jaarstukken 2011)

5.479

9.714

-I- 1.864

220

-I- 2.272

-I- 5.736

84.614

82.342

76.606

Totaal

(=

resultaat vóór bestemming)

Stand per 31 december

De reserves van uw gemeente zijn in 2011 met € 5,7 miljoen afgenomen. De omvang van uw reserves ultimo 2011
bedraagt 35% van het balanstotaal (2010: 40%). Ultimo 2011 bedraagt het saldo van de algemene reserves € 11,2
miljoen (2010: € 11,0 miljoen exciusief resultaat 2010). De direct beschikbare weerstandscapaciteit van uw gemeente
is derhalve in 2011 Iicht toegenomen. In paragraaf 3.2 gaan wij hier meer gedetailleerd op in.
Hierna geven wij een overzicht van de ontwikkeling van het resultaat (vOOr bestemming) van 2009 tot en met 2011.
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000

.2009
.2009
2010
.2010
2011
.2011

2.000
0
-2.000
-4.000

voor bestemming
na bestemming
voor bestemming
na bestemming
voor bestemming
na bestemming

-6.000
-8.000

Uit het overzicht blijkt dat het resultaat voor bestemming vanaf 2009 fors is afgenomen tot bijna € 6 miljoen negatief in
2011. Ook het resultaat na bestemming toont ten opzichte van 2009 en 2010 een forse daling.
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Wij adviseren in 2012 een nadere analyse ult te voeren naar de aard en oorzaken van de ontwikkeling van het
resultaat voor en na bestemming. Dit avert waardevolle input voor de begroting, tussentijdse informatievoorziening
en hat nader concretiseren en monitoren van de bezuinigingen.
De exploitatie over 2011 laat ná bestemming een nadelig saldo van € 1,9 miljoen zien ten opzichte van een voordelig
saldo van € 9,7 miljoen over het boekjaar 2010. Het nadelige exploitatieresultaat 2011 is mede ontstaan na een
aantal incidentele baten en lasten. Het genormaIiseerde’ exploitatieresultaat 2011 kan op hoofdlijnen als volgt
worden berekend (incidentele baten en asten > € 250.000, bedragen afgerond op 100):
Nadelig exploitatieresultaat 2011

1.900

Voordeel (V)!
nadeel (N)

¶

Incidentele Aanvullende Uitkering WWB

900

Opbrengst verkoop pachtgronden

400

V

Bijdrage BOM in kosten kruispunt Stepvelden

500

V

1.100

V

800

N

2.300

N

200

N

Algemene uitkering (2009,2010 en decentralisatieuitkeringen,
Atboeking oninbare belastingvorderingen
Vorming verliesvoorziening vorderingen RBC-stadion
Per saldo overige verschillen
Genormaliseerd nadeflg exploitafleresultaat 2011

V

1.500

Voor een meer uitgebreide analyse van hat rekeningresultaat over hat jaar 2011 verwijzen wij naar de toelichting op
de programmarekening en het overzicht van incidentele baten en lasten in de jaarrekening.

3.2

Budgetbeheer

Hat nadelig resultaat 2011 bedraagt € 1.864.000 miljoen ten opzichte van een voordelig resultaat volgens de
begroting na wijziging van € 68.000. Hat nadeel van circa € 1,9 miljoen ten opzichte van de begroting is vooral
veroorzaakt door de volgende voor- en nadelige verschillen > € 500.000, welke in de programmarekening nader zijn
toegelicht (x € 1.000):
•
•
•
•
•
•

Lagere kosten bedrijfsvoering
Lagere kosten minimabeleid en Wmo
Lagere opbrengsten (bouw)Ieges
Lagere befastingopbrengsten en hogere kosten uitvoering WOZ
Treffen verliesvoorziening vorderingen op NV RBC Roosendaal
Per saldo overige verschillen

720
1.008
571

-I-1.
-I-I-

537
2.300

-I-

1.932

252
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e
In de 2
bestuursrapportage (hierna: berap) was een voordelig resuitaat geraamd van € 33.000 (inschatting tekort
jaarrekening 2011 ad € 3.212.000 minus dekkingsplan 2011 ad € 3.245.000). Ten opzichte van zowel de begroting
e
na wijziging als de 2
berap is zodoende sprake van een onvoorzien nadelig rosultaat van circa € 1 ,9 miljoen. De

noodzaak c.q. verplichting om een verliesvoorziening te vormen voor do vorderingen op RBC is begin 2012 bekend
geworden en was dus niet eerder te voorzien. Wanneer hiermee rekoning wordt gehouden, bedraagt het nadelig
saldo ten opzichte van de begroting na wijziging en de 2e berap circa € 400.000 positief. Het verwachte resultaat
volgens de begroting na wijziging en de 2e berap Iigt daarmee in Iijn met het werkelijke rekeningresultaat.
Uit het hiervoor opgenomen overzicht met de belangrijkste afwijkingon ten opzichte van de begroting na wijziging
blijkt dat het verschil van € 400.000 tussen de begroting na wijziging I 2e borap en de jaarrekening het saldo is van
enkele relatief grote ‘plussen en minnen’ welke gezien hun aard en omvang eerder hadden moeten worden voorzien.
Wij adviseren in 2012 alsnog een analyse te maken van de oorzaken waardoor dezo afwijkingon niet zijn geraamd,
zodat hieruit bring kan worden getrokken en hot ‘voorspellond vermogen’ van de begroting en tussentijdse
informatievoorziening verdor wordt vergroot.

3.3

Weerstandsvermogen / risicomanagement

De samenhang tussen weorstandscapaciteit en risico’s van uw gomeente hebben wij in de navolgende figuur
samengevat (bedragen in miljoenen):
40

35

30

25
• Weerstanc1scapacteft
20

• Risicos
• Weerstandsvermogen

15

Do woorgegeven weerstandscapaciteit is do berekende structurele woerstandscapaciteit. Hierbij is geen rokening
gehouden met bijvoorbeold do onbenutte bolastingcapaciteit. In 2011 is sprako van een ‘overdekking’ (rosterend
weorstandsvermogen) van € 16,8 miljoen (2010: € 13,5 miljoen). Hieruit is op te makon dat de financiële positie in
2011 is verbetord. In do huidige economische tijd is hot eon goode ontwikkoling dat uw woorstandsvormogen is
toegenomen. Do Iandebijke tendens is dat het woorstandsvormogen juist afneemt door bijvoorbeebd toogenomen
risico’s of negatieve rosultaten uit de grondoxpboitatio.
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De analyse ten opzichte van 2010 is als volgt:
•
Het weerstandsvermogen is met circa € 2 miljoen toegenomen, met name door een toename van de
bestemmingsreserve grondoxploitatie met circa € 1,5 miljoen door (tussentijdse) winstnoming.
•
De risico’s zijn in totaliteit vergelijkbaar met 2010 maar de samenstelling ervan is wel anders. In 2011 is het
risico van Stadsoevers toegenomen, maar hier staat tegenover dat de risico’s inzake VMBO I Stadskantoor
(nieuwbouw in Stadsoevers gaat niet door), Zuid-Oost Kwartier (afgesloten in 2011) en RBC (voorziening
getroffen) zijn vervallen.
•
De toegenomen weerstandscapaciteit en de gelijk gebleven risico’s resulteren per saldo in een toename van
het weerstandsvermogen.
Het weerstandsvermogen kan, zoals uit bovenstaand overzicht ook blijkt, niet los worden gezion van de risico’s. Hot
berekende profiel van de risico’s is de optelsom van alle door uw college benoemde risico’s (zie ‘Paragraaf 2
Risico’s en weerstandsvermogen’ in uw jaarverslag). Het college inventariseert en actualiseert periodiek de risico’s
en brengt daarbij zo good mogelijk in beeld wat de kans is dat eon risico zich daadwerkelijk zal voordoen,
bijvoorbeeld door te werken met scenarioanalyses. Vervolgens wordon waar nodig en mogelijk gerichte
beheersingsmaatregelen genomen, zodat waar mogelijk op do risico’s kan worden gestuurd. Op deze wijze maakt u
de meest waarschijnlijke ‘pijn’ zichtbaar en zo goed mogelijk beheersbaar.
—

4 Grondexploitatie
De onderhanden werken in de jaarrekening 2011 bedragen € 61,5 miljoen. Gezien do omvang van dit bedrag en de
risico’s die ermee gepaard gaan, is do grondexploitatie één van do moost significanto posten in do jaarrekening van
do gomoonto Roosendaal. De huidige economische ontwikkolingen hebben eon belangrijke impact op do waardoring
en risico’s van het onderhanden werk en do verwachte toekomstige resultaten. De twee voornaamsto negatiove
effecten op de grondexploitatie zijn uitstel van of een vortraagde gronduitgifte en dalendo vastgoedprijzen. Door de
vertragingen lopon do rentekosten (on daarmeo do boekwaardon) op. Het duurt immers langer voordat investeringon
in grond tot inkomsten leiden. Vaak wordon grondverkopen pas ‘hard’ als eon projectontwikkelaar hot merendool (6070 procent) van zijn woningon of kantoorruimtes heeft verkocht. Die vorkopon stagneren landelijk momenteol in veel
gevallen. Bij de jaarrokeningcontrole hebben wij gezien deze effocton en de mogelijke impact daarvan op do
waardering van het ondorhandon werk nadrukkelijk aandacht besteed aan de grondoxploitatie.

4.1

GeInvesteerd vermogen in relatie tot reserves / te verwachten resultaten

Eon belangrijk gegeven voor do grondexploitatie is de verhouding tussen geInvesteerd vermogen (inclusiof
risicovoorziening), algemene reserve en to verwachten toekomstige rosultaten. Dit goeft een beeld van de mate
waarin de grondexploitatie over ‘buffers’ beschikt om eventuele tegenvallers op to vangen en in hooverre hot
geactiveerde vermogen in do toekomst kan worden ‘goodgemaakt’. In totaal is dit voor do gemeente Roosendaal als
volgt weer to goven (bedragen x € 1.000, afgerond op € 1 miljoon):
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(xC1.000)

Boekwaarcle in exploitatie genomen gronden
Af: voorzenng voor ‘rwachte rBezan

2011

2010

28.000

23.000

-

2.000

Totaal geactiveerd minus voorziening

28.000

21.000

Nog te maken kosten

28.000

36.000

Nog te realiseren opbrengsten

61 .000

66.000

Per saldo verwacht positief resultaat complexen inch voorzieningen

5.000

9.000

Bestemmingsresen grondexploitatie (=weerstandsiermogen)

3.000

1.000

Weerstandsvermogen + toe komstige resultaten (buffer voor tegenvallers)

8.000

1 0.000

29%

48%

Buffer in een percentage van het geactiveerd vermogen

Let wel, in het bovenstaande overzicht is nog geen rekening gehouden met
•
De boekwaarde en verwachte resultaten van Borchwerf II (boekwaarde € 9 miljoen) en Spoorhaven (boek
waarde € 19 miljoen), aangezien ontwikkeling plaats vindt in een BV I CV; en
•
De risico’s in het kader van de realisatie en hierbij noemen wij specifiek het risico voor Spoorhaven van € 10
miljoen. In paragraaf 0 gaan wij hier meer gedetailleerd op in.
Ult het bovenstaande blijkt:
•
De gemeente Roosendaal heeft een aanzienlijk geactiveerd volume aan grondexploitaties.
•
In 2011 is fors geinvesteerd in de grondexploitaties. Dit betreft voornamelijk de verwerving van gronden ten
behoeve van de projecten Spoorhaven (Stadsoevers) en Borchwerf II.
•
De verwachte toekomstige resultaten zijn voornamelijk afgenomen als gevolg van winstneming in 2011
(totaal € 3,3 miljoen) en als gevolg van actualisering van de grondexploitaties (negatieve bijstelling
resultaatprognoses).
•
De weerstandscapaciteit (exciusief risico’s) is in 2011 in absolute zin toegenomen als gevoig van
bovengenoemde winstnemingen. Uitgedrukt in een percentage van het geactiveerd vermogen is het
weerstandsvermogen in 2011 afgenomen als gevolg van de investeringen die gedurende 2011 hebben
plaatsgevonden.
Het risico dat de gemeente loopt met betrekking tot de grondexploitatie wordt dus groter. Wij adviseren u deze
ontwikkelingen in de komende jaren nauwlettend te blijven volgen en hierover periodiek aan de gemeenteraad te
rapporteren zodat (wanneer noodzakelijk) tijdig kan worden bijgestuurd. Wij adviseren de ontwikkelingen en
uitkomsten van doorgerekende scenario’s ook zichtbaar te maken in de paragraaf Grondbeleid. Hierin is nu
bijvoorbeeld qua verloop van de bestemmingsreserve alleen het huidige verwachte verloop weergegeven. Het
opnemen van meerdere scenario’s geeft een breder en daarmee completer inzicht in de risico’s en ontwikkeling van
de ‘buffer’.
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4.2

Spoorhaven

Het project Spoorhaven fase 1 (Stadsoevers) is het qua financiële omvang en complexiteit meest risicovolle
onderhanden project. De ontwikkelingen in dit project volgen elkaar snel op. Voor de ontwikkeling van het project
hebben de gemeente en de ontwikkelaars Proper Stok en Bouwfonds in 2009 een samenwerkingsovereenkomst
(SOK) gesloten. De ontwikkoling vindt plaats via een By I CV-constructie waarin de gemeente on marktpartijen
deelnemen (50%-25%-25%). De BV I CV neemt de benodigde gronden af van de gemeente tegen een gegarandeerd
bedrag. De meest actuele grondexploitatie van de BV I CV is vastgesteld op 30 augustus 2011 en sluit met een
voordelig resultaat van € 435.000 inclusief eon tweetal taakstellingen voor totaal € 6.070.000. Omdat deze
taakstellingen niet concreet zijn ingevuld, is feitelijk sprake van een verwacht verlies van € 5.635.000. De gemeente
heeft in 2010 voor haar aandeel in dit verlies een voorziening gevormd van € 2,8 miljoen.
Naar aanleiding van de huidige economische ontwikkelingon heeft de gemeente met de marktpartijen ondorkend dat
de eerdere plannen van Stadsoevers niet onverkort en in hot geplande tempo kunnen worden gerealiseerd. Daarom
is de behoefte geuit om te komen tot een nieuwe SOK dan wel eon herziening van de bestaande SOK. Als blijk van
wederzijds vertrouwen en het expliciet tot uitdrukking brengen van de wens om het project nog steeds gezamenlijk to
ontwikkelen, is vooruitlopend op de nieuwe SOK dan wel de herziening van de bestaande SOK, medio maart 2012
eon hoofdlijnenakkoord gesloten tussen gemeente en marktpartijen.
In hot hootdlijnenakkoord van de gemeente en marktpartijen is vastgelegd dat vóór 1 september 2012 eon nieuwe
SOK moot zijn afgesloten dan wel overeenstemming moet zijn bereikt over een horzioning van do huidige SOK. In
het hoofdlijnenakkoord is als hardheidsclausule opgenomon dat de huidige SOK onvorkort van kracht blijft wanneer
do drie partijen onverhoopt niot tot een niouwe SOK dan herzioning van de bostaande SOK komen. Om die redon en
hetgeen is vermeld in do volgende alinea is de huidige waardering van Spoorhaven in do jaarrekening 2011
gebaseerd op de bestaande SOK. Natuurlijk is wol sprake van belangrijke risico’s. Doze zijn onderkond en nader
toegolicht in de paragraaf Grondbeleid.
De onderhandelingen naar aanleiding van het hoofdlijnenakkoord zijn gaande en nog onbokend is wat hier in
financiële en inhoudolijko zin uit gaat komen. Do tisico’s terzako zijn berekond op maximaal circa € 10 miljoen on
nader toegelicht in de paragraaf Grondbeleid. Vanwoge hot flnanciële belang hebben wij in onze controIeverkaring
eon verwijzing opgonomen naar doze toelichting. Het is essontioel dat op korte termijn moerdere ‘wat-als-sconario’s’
worden doorgerekond, zodat meer inzicht ontstaat in de concrete kansen en risico’s voor do gemoonte. Dit is ook
belangrijke input voor de onderhandelingon met do marktpartijen.
Volledigheidshalve merken wij nog op dat in hot kader van voornoemde ontwikkelingen begin april 2012 door de raad
is besloten definitief af te zien van de bouw van een combinatie VMBO I stadskantoor op Stadsoevers. De huidigo
bookwaarde van do reeds gemaakto (plan)kosten voor dit project bedragen eind 2011 circa € 65.000. Vanwego
voornoemd besluit dient deze restant boekwaarde to wordon afgeboekt. Deze afboeking heeft nog niet
plaatsgevonden. In verband met de relatief beperkte omvang heeft dit overigens geen gevolgen voor ons oordeel
over de jaarrekening 2011.
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4.3

Majoppeveld-Oost

Het project Majoppeveld Oost is
naast Spoorhaven
één van de grootste onderhanden grondexploitaties.
Do boekwaarde uftimo 2011 bedraagt circa € 22 miljoon, het verwachte resultaat bij afsluiting in 2019 bedraagt € 3,2
miljoen. Het positieve resultaat wordt in belangrijke mate bepaald door grondverkopen aan een twoetal
projectontwikkelaars die beide een deelgebied ontwikkelen.
—

—

De risico’s voor het deelgebied De Kapstok lijken op basis van de nu beschikbare informatie beperkt. Het college
heeft in overleg met de ontwikkelaar besloten om de samenwerking te stoppen en ziet voldoende mogelijkheden om
de gronden in eigen beheer te ontwikkelen. De uitgifte van de gronden loopt voorspoeding. Circa de helft van de
beschikbare gronden is begin 2012 verkocht.
Het deelgebied De Meeten vraagt aandacht. Do grondverkopen van De Meeten blijven namelijk sterk achter op de
planning. Met de projectontwilkkelaar zijn inmiddels afspraken gemaakt over de verdere ontwikkeling van het gebied.
Deze nadere afspraken zijn vastgelegd in een nieuwe concept ontwikkelovereenkomst, waarin met terugwerkende
kracht afspraken worden gemaakt over een vaste rentevergoeding over de boekwaarde voor de termijn dat de
projectontwikkelaar do gronden niet afneemt. Wanneer do concept overoenkomst ongewijzigd wordt vastgesteld en
definitief wordt, loopt do gemeente door deze bepaling de komende jaren een goring risico over de boekwaarde van
doze grondexploitatie. Wij advisoren hot college do ontwikkelingon hierover nauwlettend to (blijven) volgon en
hierover, wanneer noodzakelijk, met do gemeenteraad te communiceren.

4.4

Interne beheersing grondexploitatie

Voor het actualiseren en bijhouden van de grondexploitaties en do rapportage daarovor heeft uw gomeente enkele
planeconomon in dienst. Op basis van onze controle concluderen wij dat de huidige beheersing en do kwaliteit van
do calculaties op ordo zijn. Wel merken wij op dat do huidige dossiorvorming vooral bostaat uit de cijfermatige
kostprijsopzetton on diverse ondorliggende documontatie, zoals aan- on vorkoopovoreenkomston. Hiorin ontbrookt
nog eon zichtbare analyse en onderbouwing van do wijzigingen in do goactualiseerde kostprijsopzot ten opzichte van
do voorgaande opzot (analyse van ‘was wordt’). Wij adviseren hierin te voorzien zodat do periodieke analyse,
toelichting en ondorbouwing van do kostprijsopzetten wordt vereonvoudigd. Ook draagt eon dergelijke analyse bij
aan hot vorkiaren van eventuolo onvoorzione moe- of togenvallers; in voorkomende gevallen is dan re)atief
eenvoudig vast to stellen wolko uitgangspunten zijn gohantoerd en waardoor do realisatie hiorvan afwijkt. Een goed
on relatiof oonvoudig instrument om hioraan invulling to geven, is hot bijhoudon van eon zogonaamd logbook. In eon
logbook worden allo rolevante mutaties, ontwikkelingen, etc. kort beschroven inclusief vorwijzingen naar! toevoeging
van ondorliggende documontatie.
—

Vordor morken wij op dat hot bolangrijk is dat do planeconomen poriodiok bijvoorboeld als ondordeel van do
verbijzonderdo intorno controle wordon bovraagd en ‘gochallonged’ om to booordelon of do gohanteerde
uitgangspunton, do gemaakte berekeningen, etc. nog steeds botrouwbaar en voldoende gedocumenteord zijn. Dit is
temeor van belang omdat hot belang en risico’s binnen do grondexploitaties wezenlijk voor uw gomeonte zijn.
—

—
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4.5

Programmering

De provincie Noord-Brabant heeft de gemeente Roosendaal een woningbouwcontingent toegewezen van 2.940
woningen voor de periode 2009-2020. In 2010 en 2011 zijn hiervan 244 woningen gerealiseerd. Dit betekent dat in
de periode 2012-2020 door de gemeente, corporaties en projectontwikkelaars samen nog maximaal 2.696 woningen
mogen worden gerealiseerd. Dit aantal sluit goed aan met de meest recente prognose van de provincie Noord
Brabant, waarin de verwachting is opgenomen dat tot en met 2020 behoeft is aan 2.675 nieuwe woningen.
Momenteel is een aantal van 2.740 woningen geprogrammeerd door de gemeente, ontwikkelaars en corporaties
samen (totaal van ‘harde’ en zachte’ plancapaciteit van 1.793 resp. 947 woningen). Dit betekent dat er ten opzichte
van het contingent van 2.696 woningen sprake is van een beperkte ‘overprogrammering’ van 44 woningen. De
gemeente heeft begin 2012 een nieuwe woningbouwprogrammering opgesteld en is op basis daarvan momenteel in
overleg met marktpartijen om te bepalen of, hoe en wanneer de huidige plannen en ambities gerealiseerd kunnen
worden. Wij adviseren u de ontwikkelingen hierin nauwlettend te volgen en wanneer nodig op basis van de
uitkomsten van deze overleggen de programmering en mogelijk ook de financiële uitkomsten in de gemeentelijke
grondexploitaties aan te passen.

4.6

Planning

De aanpassing van de planning van gronduitgiften is een beangrijke oorzaak van de negatieve bijstelling van de
resultaatverwachtingen in de grondexploitatie. Door de vertragingen lopen de rentekosten op. Het duurt immers
langer voordat de investeringen tot inkomsten leiden. De planeconomen hebben begin 2012 alle grondexploitaties
kritisch beoordeeld en de planning van de gronduitgiften herzien wanneer daartoe op basis van ervaringscijfers
(zoals de uitgiften in het Iaatste jaar) of actuele ontwikkelingen aanleiding bestaat. Wij merken op dat het gezien de
economische ontwikkelingen in deze tijd sterk aan te bevelen is om meerdere keren per jaar de haalbaarheid en
actualiteit van de plannen te bezien en, afhankelijk van de uitkomsten hiervan, de planning tijdig bij te stellen en
hierover te communiceren met het college en de raad.

4.7

Prijzen

De andere component die een belangrijk effect heeft op de resultaten van de grondexploitatie is de hoogte van de
grondprijzen. Op de woningmarkt is de afgelopen jaren al sprake van een daling van de huizenprijzen. De grond
prijzen van gemeenten waarmee wordt gerekend in de grondexploitatie zijn vaak gebaseerd op de VON prijzen.
Daling van de prijzen op de huizenmarkt heeft daarmee mogelijk ook consequenties voor de resultaatverwachtingen
binnen de grondexploitatie. De gemeente Roosendaal heeft vooraisnog geen rekening gehouden met een daling van
de grondprijzen. De grondprijzen zijn echter niet geIndexeerd en veelal voorzichtig geraamd, gebaseerd op actuele
(onafhankelijke) taxaties of onderbouwd met oridertekende contracten en overeenkomsten. Het college is van
mening dat een neerwaartse bijstelling van de grondprijzen waarmee in de grondexploitatie wordt gerekend daarom
vooraisnog niet noodzakelijk is. De geraamde kosten voor de grondexploitatie worden wel jaarlijks geIndexeerd met
de inflatie. Wij merken op dat een eventuele toekomstige daling van de grondprijzen effect kan hebben op de
resultaatverwachting van de grondexploitaties en de waardering van de onderhanden werken. Wij adviseren u
daarom de ontwikkelingen actief te blijven volgen en periodiek scenario’s door te rekenen.
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4.8

Waardering niet in exploitatie genomen gronden

De boekwaarde van de niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG) in de jaarrekening 2011 bodraagt € 6,1 miljoen.
De waardering van deze post vindt plaats tegen boekwaarde of lagere marktwaardo. Weflicht ten overvloede merken
wij op dat de commissie BBV in februari 2012 een herziene notitio grondexploitatie heeft uitgebracht. Hierin is een
nadere toelichting opgenomon op de grondexploitatie en zijn aanbevelingen en stollige uitspraken opgenomen voor
de verantwoording van de NIEGG vanaf het boekjaar 2012. Wij adviseren u de naleving van deze aanbevelingen en
stellige uitspraken in 2012 tijdig te evalueren en vastte steNen dat aan de vereisten uit de notitie is voldaan.
Spocifiek vragen wij aandacht voor de bepaling dat hot activeren van vorvaardigingskosten op NIEGG aanvaardbaar
is, maar boperkt dent te blijven tot hot niveau van de huidige marktwaarde van de grond (deze dient te worden
onderbouwd met bijvoorbeeld een taxatie of residuele grondwaardeberekening). Wanneer na een raadsbesluit meer
duidelijkheid bestaat over de nadere invulling van de toekomstige bouwlocatie en do daartoe nog te makon kosten,
kan de verwachte marktwaarde in de toekomstige bestemming als toets worden gebruikt. Dat betekent concreot het
volgende:
•
do boekwaarde kari nooit hoger zijn dan de verwachte marktwaarde;
•
de ruimte voor activering wordt in eerste instantie bopaald door hot vorschil tussen de boekwaarde on de
marktwaarde in de huidige bestemming;
•
bij de bepaling van het verschil tussen boekwaarde en verwachte marktwaardo moet rokening gohouden
worden met de overige nog to maken kosten (bijvoorboold infrastructurole voorzieningen) in hot verdore
vorloop van hot transformatioproces naar do verwachto tookomstige bostemming. Deze bopallng dient
jaarlijks gemaakt to worden;
•
als do waardering hot nivoau van do marktwaarde at heoft bereikt en de marktwaarde daalt, dan wordt eon
vorliesvoorziening getroffen c.q. afgewaardoord;
•
als duidelijk wordt dat de door do raad voorgonomen bostomming in hot gehoel niot of slochts gedooltolijk
zal worden gerealiseerd on daardoor eon tagere vorwachte marktwaardo ontstaat, dan wordt oen
vorliesvoorziening getroffen c.q. afgewaardoord.
Op dit moment is do voornoomdo informatio nog onvoldoondo geconcrotiseord en eonduidig boschikbaar. Ons is
vertold dat mode naar aanleiding van genoemdo notitio bij do bogroting 2013 do oventuole flnanciële gevolgon in
beeld wordon gobracht en wordon vorwerkt in 2012.

5 Controlebevindingen jaarrekening 2011
5.1

Onderwijshuisvesting

Naar aanleiding van prognoses van loorlingonaantallon waaruit blijkt dat de leorlingencapaciteit in Roosendaal naar
vorwachting tot 2020 mogolijk met circa 30% afneomt is eon bostuursopdracht uitgevaardigd om do mogolijko
gevolgen hiervan voor do ondorwijshuisvesting to inventariseren en do risico’s financiool door to rekenon. Het risico
bestaat namolijk dat als gevoig van een fors lager aantal leorlingon eon deel van do ondorwijscarrousol mogelijk niet
gorealiseerd kan wordon doordat er te weinig loorlingen zijn om alto gebouwen met do huidige capacitoit in stand to
houden. Hot dool van do bestuursopdracht is hot verkrijgon van moor godetailloordo on goanalysoorde gegovens om
eon oordeel to kunnen geven over do mate waarin de ondorwijscarrousol kan worden geroalisoerd.
—

—
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Het strevon was dat de actualisatie c. q. herijking van de onderwijscarrousel eind 2011 dan wol begin 2012 zou
worden afgerond. Deze planning is bijgesteld naar medio 2012.
Om een oordeel te geven over de waardering van de onderwijsgobouwen in do jaarrekening 2011, is op hoofdlijnen
een gemeentelijk onderzoek gedaan naar de waarde van de onderwijsgebouwen in relatie tot de WOZ-waarde.
De WOZ-waarde is niet per definitie gelijk aan de marktwaarde van oen gebouw, maar geeft wel een goede indicatie
of de boekwaarde al dan niet in lijn ligt met de huidigo marktwaarde. Ult het onderzoek is gebloken dat op korte
termijn (<2 jaar) de risico’s beperkt zijn. Het is noodzakelijk dat op korte termijn de bestuursopdracht wordt afgerond,
zodat kan worden bepaald in hoeverre op (middel)lango de bezetting en waardering van de onderwijsgebouwen al
dan niet risico’s en waarderingsvraagstukken met zich meebrengt.

5.2

Afwikkeling faillissement RBC

De gemeente Roosendaal staat garant jegens de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) voor eon tweetal door NV
RBC Roosendaal bij de BNG aangetrokken leningon. Door het faillissement van RBC is de gemeente aangesproken
op do garantiestelling. De gemeenteraad heeft op 28 september 2011 ingestemd met een investeringskrediot van € 4
miljoen om de eventuele aankoop van het stadion mogelijk te maken. Do BNG heeft eind 2011 do gemeontelijke
garantstelling voor RBC aangesproken. Daarmee heeft do gemeente het eerste recht van hypotheek verkregen.
Do gemeento is voornemens hiervan gebruik te maken en het stadion aan te kopen voor circa € 1,7 miljoen welk
bedrag gelijk is aan de huidige taxatiewaarde. Foitelijk wordt daarmee dus een vordering ingeruild voor bezit.
Eind 2011 heeft de gemeente het staclion nog niet in bezit. Wol heeft do gemeente eind 2011 voor circa € 4 miljoen
vorderingen op RBC. Op basis van verschillondo taxaties on rekening houdond met vorschillende scenario’s (zoals
verkoop van het stadion met herbouw op oen andere locatie) is do verwachting van hot college dat hot stadion
minimaal € 1,7 miljoen oplevert. Voor hot verschil van € 2,3 miljoen tusson do vordoringen on do geschatte waarde
van hot stadion is eon verliesvoorziening gotroffon ton laste van hot resultaat 2011. Eon belangrijk aandachtspunt
blijft do mate waarin de aankoopsom in hot kader van do mogelijke tookomstige herontwikkeling van hot goholo
stadiongobiod wordt terugvordiend. Hot is van bolang do ontwikkelingen terzake to volgon en do verliesvoorziening
waar nodig hierop aan to passen.

5.3

Voorzieningen

De voorzioningen per ultimo 2011 bodragen € 11,3 miljoen. Naar aanleiding van onze controlo merken wij hot
volgondo op:
•

•

Do voorzioning voor onderhoud gemoontolijko gobouwen bodraagt ultimo 2011 slochts € 118 ton opzichte
van eon geraamde stand volgens hot goactualisoerdo ondorhoudsplan van € 230.000. Op dit moment is niot
duidolijk in hoeverro daadwerkelijk sprako is van eon financieol probloom. Daarom wordt momontool
ondorzook gedaan naar de mogolijkheden om do onderhoudskosten to beporkon. Hiervoor wordt onder
andero gokeken naar do verkoop van gobouwen, tomporisering van ondorhoud en hot wijzigon van het
kwaliteitsnivoau.
Wij rapporteren al enkolo jaren dat do workohjke uitgaven ten laste van voorzieningon (fors) afwijkon van do
planning.
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•

•

5.4

Een belangrijke oorzaak hiervan is dat de geplande uitgaven zijn gebaseerd op de ambities voor enig jaar,
zonder daarbij rekening te houden met factoren als de beschikbare personele capaciteit, tussentijdse
wijzigingen in prioriteiten, etc. Ons is verteld dat in het Iicht van voorgaande bevindingen de methodiek van
planning van de uitgaven ten laste van voorzieningen wordt aangepast, waarbij rekening wordt gehouden
met voornoemde oorzaak. Wij onderschrijven de noodzaak hiervan.
In het verlengde van de voorgaande opmerkingen geven wij u in overweging de voorzieningen (net als
bijvoorbeeld de voorziening onclerhoud wegen) om te zetten in bestemmingsreserves. Dit geeft de gemeente
meer vrijheid qua uitnutting en vergt minder strikte planvorming. Een alternatief is om ult te gaan van een
‘ideaalcomplex’ voor het onderhoud waarbij het onderhoud jaarlijks in de begroting wordt opgenomen.

Verbonden partijen

De gemeente Roosendaal voert verschillende activiteiten uit in samenwerking met verbonden partijen, Bijvoorbeeld
met andere gemeenten in de vorm van gemeenschappelijke regelingen. Ook al is de activiteit uitbesteed, het risico
voor de gemeente blijft wel bestaan. In de huidige economische situatie is het nog belangrijker om scherp zicht te
hebben op de (financiële) performance van deze verbonden partijen. Heeft de gemeente inzicht in de financiën van
de verbonden partij? Heeft de analyse voldoende diepgaand plaatsgevonden
7 Zijn de uitkomsten van deze analyse
toereikend toegelicht in de jaarrekening, dan wel zijn de verplichtingen of risico’s verwerkt?
De gemeente Roosendaal geeft in de paragraaf verbonden partijen een overzicht van de verbonden partijen van de
gemeente. In deze paragraaf wordt tevens financiële inforrnatie opgenomen inclusief een analyse daarvan ten
aanzien van de vermogensontwikkeling en het resultaat van de verbonden partijen. Hiermee ontstaat een goed
inzicht in de financiële situatie van de verbonden partij en de eventuele risico’s voor de gemeente Roosendaal. Naar
onze mening kan deze paragraaf verder worden verbeterd door inzicht te geven in de wijze waarop Roosendaal
vanuit haar rol als ‘eigenaar’ en I of ‘opdrachtgever I afnemer’ invulling geeft aan het toezicht op de verbonden
partijen. Hierbij kunt u denken aan de opzet en ontwikkeling van een toezichtkader op verbonden partijen om de
sturing, beheersing en verantwoording nog transparanter te maken. In appendix B hebben wij een voorbeeld van een
mogelijk ‘dashboard’ opgenomen.

5.5

Single information Single audit (SiSa)

De procedure die uw gemeente moet naleven bij de aanlevering van de bestanden aan het CBS is niet wezenhijk
gewijzigd. Uw gemeente dient in een vast, voorgeschreven stramien een zevental documenten aan het CBS te
leveren. Op grond van het Besluit accountantscontrole decentrale overheden, artikel 5, lid 4, rapporteren wij in dit
rapport over de fouten en onzekerheden van de specifieke uitkeringen die in 2011 vallen onder SiSa. Wij doen dit
middels een tabel (zie Appendix C), die ook moet worden opgenomen als er geen fouten of onzekerheden
geconstateerd zijn. Wij hebben de controle op deze regelingen uitgevoerd op basis van de door u opgemaakte SiSa
bijlage en de nota verwachtingen accountantscontrole SiSa 2011. Per regeling moet conform het protocol worden
aangegeven of, en zo ja welke, financiële fouten of onzekerheden zijn geconstateerd. Uit de tabel blijkt dat wij bij
onze controle geen fouten of onzekerheden hebben geconstateerd die de voor SiSa geldende rapportagetolerantie
overschrijden.
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6 Administratieve organisatie en interne beheersing 2011
6.1

Samenvatting bevindingen

Uit de tussentijdse controle en de hieruit voortvloeiende managementletter komt naar voren dat uw
aandachtsgebieden vooral liggen bij:
•
Het nader vormgeven en utwerken van de projectcontrol (md. inzicht in cost to complete) rondom
investeringen en grondexploitaties;
•
De concretisering en beheersing van en verantwoording over de bezuinigingen; en
•
Het verkrijgen van een tussentijds totaalinzicht in en rapportage over de financiële positie.
Voor onze specifleke bevindingen terzake en ovenge aanbevelingen verwijzen wij u naar de detallrapportage in de
bestuurlijke samenvatting van de managementletter.

6.2

Follow-up managementletter

De interimcontrole 2011 is definitief afgerond met het verstrekken van de (bestuurlijke samenvatting van de)
managementletter op 23 november 2011. De organisatie dient voldoende tijd te krijgen voor het uitzetten en
realiseren van vervolgacties. Vanwege het relatief korte tijdsbestek tussen de afronding van de interimcontrole en de
controle van de jaarrekening 2011 vinden wij het daarom niet zinvol reeds nu de follow-up van de managemeritletter
na te gaan. Wij betrekken onze aanbevelingen en de hieraan gegeven follow-up daarom primair bij de interimcontrole
2012. Wel hebben wij zoals is afgesproken met de auditcommissie in appendix D de follow-up van de
aanbevelingen 2010 en de interimcontrole 2011 weergegeven. Kortheidshalve verwijzen wij hiernaar.
—

6.3

—

Belastingsamenwerking West-Brabant

De gemeente Roosendaal neemt deel in de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking West-Brabant
(BWB). De BWB is vanaf 2012 namens haar deelnemers verantwoordelijk voor het opleggen en innen van diverse
belastingen. In het kader van de belastingsamenwerking is afgesproken dat de deelnemers aan de BWB ‘schone’
bestanden overdragen. De gemeente Roosendaal heeft hiertoe in 2011 kntisch haar belastingvorderingen gescreend
en beoordeeld op inbaarheid. Dit heeft geleid tot een afboeking van belastingvorderingen voor een totaalbedrag van
€ 829.000. In vergelijking met de afboekingen in voorgaande jaren is dit een enorme toename. Wij adviseren in 2012
alsnog een analyse te maken van de oorzaken hiervan en waar mogelijk aisnog de incasso van (een deel van) deze
vorderingen zelf ter hand te nemen.

6.4

Bevindingen EDP-audit 2011

Onze jaarrekeningcontrole is gericht op het geven van een oordeel omtrent de jaarrekening zelf en is niet primair
gericht op het doen van uitspraken omtrent de betrouwbaarheid en de continulteit van de geautomatiseerde
gegevensverwerking als geheel of van onderdelen daarvan. Onze bevindingen daaromtrent raken dan ook slechts
die onderdelen die wij onderzocht hebben, wat wil zeggen dat wij ter zake geen volledigheid pretenderen. Hiervoor is
een specifiek daarop gericht onderzoek noodzakelijk. Uit de door ons verrichte werkzaamheden zijn wat betreft de
automatisering

—

rekening houdend met de hiervoor genoemde beperking

—

geen bijzonderheden gebleken.
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7 Controle rechtmatigheid
7.1

Verbijzonderde interne controle

Bij onze controlewerkzaamheden in het kader van rechtmatigheid maken wij gebruik van de werkzaamheden van
een onafhankelijke (verbijzonderde) interne controle. Ten behoeve van onze controle hebben wij de uitgevoerde
interne controlewerkzaamheden qua opzet en uitvoering beoordeefd en concluderen wij dat er sprake is van een
planmatig uitgevoerde interne controle, waarbij vooraf een plan wordt opgesteld en tijdens de uitvoering gebruik
wordt gemaakt van checklists ter vastlegging van de bevindingen. Ter verdere verbetering van de effectiviteit en de
efficiëntie van de uitgevoerde interne controlewerkzaamheden merken wij het volgende op:
•

Het is aan te bevelen de inteme controlewerkzaamheden meer dan nu te baseren op een adequate en
expliciete risicoanalyse. De interne controie wordt daardoor meer toegespitst op de aard en omvang van de
belangrijkste activiteiten en producten, zoals de grondexploitatie, Wmo, etc.

•

De uitvoering is momenteel voornamelijk gegevensgericht op de uitkomsten. Hiermee is de interne controle
voldoende basis om een oordeel te kunnen geven over de rechtmatigheid van de baten, fasten en
balansmutaties in de jaarrekening, maar zegt het weinig over de tussentijdse effectiviteit van de interne
beheersingssystemen in de Iijnorganisatie. Ten aanzien van het huidige interne controle plan hebben wij
daarom de volgende aanbevelingen:
•
Benoem concreet de risico’s binnen de verschillende processen en lijnafdelingen;
•
Verkrijg inzicht in de door de lijnorganisatie geimplementeerde controlemaatregelen en beoordeel in
hoeverre deze afdoende zijn om de benoemde risico’s te mitigeren;
•
Test de werking van deze maatregelen om vast te stellen dat ze effectief zijn.

•

Momenteel is de interne controle nog vooral een op zichzelf staande exercitie. Hiermee bedoelen wij dat de
interne controles primair worden verricht in het kader van de (accountantscontrole van de) jaarrekening. De
uitkomsten van de interne controles dragen daarnaast bij aan de verdere verbeteringen van de kwaliteit en
efficiency van de bedrijfsvoering, processen en tussentijdse rapportages. Hiervoor is het van belang dat de
interne controles meer verspreid over het jaar worden uitgevoerd.

Naar onze mening ‘ontstijgt’ de interne controle op deze wijze de verplichting in het kader van de rechtmatigheid,
maar draagt het primair bij aan het verder ontwikkelen van de interne beheersing en wordt het tevens een meer
geIntegreerd onderdeel van het management control systeem van de gemeente.

7.2 Begrotingsrechtmatigheid
De toe te passen normen voor het begrotingscriterium zijn gebaseerd op artikel 189, 190 en 191 van de
Gemeentewet en moeten door de gemeenteraad zeif nader worden ingevuld en geconcretiseerd. Dit gebeurt door
middel van de begroting en via de verordening op het financleel beheer ex artikel 212 van de Gemeentewet. Het
systeem van budgetbeheer en -bewaking moet waarborgen dat de baten en fasten binnen de begroting blijven en dat
belangrijke wijzigingen of dreigende overschrijdingen tijdig worden gemeld aan de gemeenteraad, zodat deze tijdig
(binnen het begrotingsjaar) een besluit kan nemen.
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Een systeem met onvoldoende waarborgen voor tijdige melding aan de gemeenteraad van budgetoverschrijdingen
heeft het risico in zich dat inbreuk wordt gemaakt op het budgetrecht van de raad.
Het begrotingscriterium is verder verfijnd en uitgewerkt in de Kadernota 2010 van het Platform Rechtmatigheid
Provincies en Gemeenten. De belangrijkste inhoudelijke aanpassing betreft de vaststelling dat het overschrijden van
de begroting altijd onrechtmatig is, maar niet in alle gevallen meeweegt in het accountantsoordeel. Essentieel is dat
de raad nadere regels kan stellen wanneer kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd door direct
gerelateerde opbrengsten (1), kostenoverschrijdingen passend binnen het beleid (2) en kostenoverschrijdingen bij
openeinderegelingen (3) moeten meewegen bij het oordeel van de accountant.
In de jaarstukken 2011 is in de ‘Paragraaf 7 Bedrijfsvoering’ het onderdeel ‘Rechtmatigheid’ opgenomen. In dit
onderdeel legt het college verantwoording af over de realisatie van de baten en lasten ten opzichte van de begroting
na wijziging. Op deze wijze is op één centrale plaats in de jaarrekening een overzicht beschikbaar van de
overschrijdingen inclusief een analyse waarom de overschrijdingen naar de mening van het college niet als
onrechtmatig kwalificeren. Uit de analyse btijkt dat bij 5 programma’s sprake is van overschrijdingen van de
geraamde lasten. De accountant moet in zijn verslag van bevindingen de kostenoverschrijdingen, waarvan het
college in de jaarrekening aangeeft dat ze nog dienen te worden geautoriseerd, aan de orde stellen. Deze
overschrijdingen geven wij hier weer inclusief het oordeel van het college of de overschrijdingen al dan niet passen
binnen de spelregels voor begrotingsrechtmatigheid:
—

Programma

Overschrijding

Onrechtmatig,
teitniet mee

Economischezaken

€

446.000

€

446.000

Sport & Recreatie

€

292.000

€

292.000

Zorgvoorzieningen

€ 1.069.000

Openbare orde & Veiligheid

€

Algemene dekkingsmiddelen

€ 3.121.000

€ 3.121.000

Totaal

€ 4.942.000

€ 4.942.000

14.000

Onrechtmatig,
telt wet mee

€ 1.069.000
€

14.000

In totaal is sprake van een overschrijding van de begrote lasten van € 4.942.000 (2% van totaal begrote lasten
exciusief mutaties in reserves), welke in het kader van de begrotingsrechtmatigheid in principe kwalificeren als
onrechtmatige uitgaven. Op basis van de in de paragraaf Bedrijfsvoering opgenomen analyse en de informatie in de
programmarekening kan de raad besluiten of de overschrijdingen al dan niet als onrechtmatig kwalificeren.

7.3

Niet-financiële rechtmatigheid

Een belangrijk onderdeel van de rechtmatigheidswetgeving is de niet-financiële rechtmatigheid. Dit is niet primair het
onderzoeksgebied van de accountant.
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De accountant heeft als taak u te wijzen op een niet-financiëe onrechtmatigheid als eventuele ‘bijvangst’ van de
reguliere controle en op eventuele tekortkomingon in hot interne signaleringssysteem. Voor dit Iaatste verwijzen wij u
naar onze opmerkingen over de administratieve organisatie en iriterne beheersing en naar de paragraaf in dit rapport
over risicomanagement. Risicomanagement is do standaardoplossing om invulling te geven aan niet-financiële
rechtmatigheid en is daarom (afgezien van allo andere argumenten om daar meer mee te doen) eigenlijk ook een
vorplichting.

8 Frauderisico
Van de accountant wordt op grond van de regels van de boroepsorganisatie (NBA) een professioneel-kritische
houding verwacht ten aanzien van afwijkingen van materieel belang als gevoig van fraude in do jaarrekening. Ter
invulling van doze professioneol-kritische houding zal de accountant een insehatting moeten makon van de
frauderisico’s, zich een beeld moeten vormen van de maatregolen van interne beheersing die de organisatie heeft
getroffen om mogelijke fraudes van materieel belang te voorkomen en moeten bezion of deze maatregelen effectief
zijn. Wanneer sprake is van een aanwijzing voor fraude, dan zal de accountant dit moeton communiceren met,
afhankelijk van de aard van de fraude, do direct Ieidinggevende, hot college en, in sommige gevallen (fraude in do
top van do organisatie) en wanneer onvoldoende herstelwerkzaamheden worden ondernomen, de raad.
Cm invulling to geven aan de eerdorgonoemdo vorplichting hebben wij een fraudediscussie govoerd binnon hot
controleteam en met het management van uw gemeento, waarbij wij do nadruk hebbon golegd op do oventuole
mogelijkheden van materiëlo onjuisthodon als govolg van fraudo in do jaarstukken en op prevontieve maatregelen
daarbij. Van het college hebben wij do bevestiging ontvangen dat or geen onrogolmatigheden zijn geconstateerd.
Daarnaast hebbon wij conform onzo beroepsrogels zelfstandig werkzaamhoden uitgevoord die erop waren goricht
om hot risico van het ‘omzoilen’ van de interne beheorsingsmaatregolen door het management to detectoron. Tevons
hebben wij specifieke controles uitgevoerd op memoriaalboekingen, controles van schattingen en zijn wij alert
geweest op significante en ongebruikelijke transacties.
Geen aanwijzingen dat er sprake is geweest van materiële fraude
Hoewol wij, zoals hiervoor beschreven, eon kritische houding hebben ten opzichte van risico’s van fraude in de
jaarrekening, morkon wij op dat onze controle niot specifiek goricht is op hot ontdekken van fraude. Tijdens do
uitvoering van onze controlo van de jaarrokoning 2011 hebben wij goon aanwijzingon verkregen dat or sprake is
goweest van fraude.

9 Actualiteit: Wet houdbare overheidsfinanciën
Momontoel ligt een ontwerpwotsvoorstel voor ter consultatie aan do Nedorlandse decontrale overhodon ten aanzion
van de Wet houdbaro overheidsfinanciën (HOE). Door middel van dit wetsvoorstel, wat naar verwachting in working
gaat treden met ingang van 1 januari 2013, geeft do Nederlandso staat invulling aan de recento Europese afspraken
ten aanzien van begrotingsdiscipline. Ook de belangrijkste uitgangspunten en randvoorwaardon van het Nederlandse
budgettaire beleid zoals de begrotingsregels zijn ondordeel van hot wetsvoorstol.
-

-
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De ministorraad heeft hier op 23 december 2011 mee ingestemd op voorstel van de ministers De Jager van
Financiën en Spies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatios en staatssecrotaris Atsma van Infrastructuur en
Milieu.
Het wetvoorstel bepaalt dat niet alleen het rijk maar ook de decentrale overheden zich moeten houden aan de
doelstellingen uit het aangescherpte Stabiliteits- en Groeipact. Dit houdt in dat 00k gemoenten, provincios en
watorschappen moeten bijdragen aan het beperken van het begrotingstekort van de collectievo sector. Waar
voorheen het begrotingstekort voor de decentrale overheden op het niveau van de macro-economie werd getoetst,
worden met de invoering van de Wet HOF individuele gemeenten getoetst en kunnen individuele gomeenten worden
gestraft voor het begrotingstokort op kasbasis.

Effecten voor uw gemeente
Indien de Tweede Kamer in de zomer van 2012 hot wetsvoorstel in ongewijzigde vorm aanneemt, heeft de uitwerking
van doze wotgeving impact op do bedrijfsvoering van uw gemeente. Do VNG heeft in januari 2012 twee nadelige
etfecten van deze wetgeving aangehaaid. Enerzijds worden do decentrale ovorheden geremd om te invosteren,
hotgeon een nadelig effect hooft op do oconomie. Anderzijds wordon gemeenten die toch invostoren aangepakt door
middel van eon bostuurlijke boete. Dit heeft voor eon gemoonto een behoorlijk effect op niet alleen do roalisatie van
do invostoringen in haar eigen vastgoed, maar ook op de investeringon in complexon van de grondexploitatie.
Immors, bij do grondexploitatie-complexen gaan de kosten vaak voor do baat uit, met name daar waar gemoenton
zeif een actieve grondpolitiok voeren.
De Wet HOE vraagt dan ook om aandacht op onder moor do volgende aspecten uit uw bedrijfsvooring, waarvan hot
aan te bovelen is hiormee waar mogelijk al rekening te houden bij de begroting 2013:
•
Structureel sluitende begroting;
•
Sturen op hot aandoel van uw gemeente in do omvang van het EMU-saldo;
•
Sturen op do omvang en ontwikkoling van do schuldpositie;
•
lnvostoringsprogramma on financieringsplanning good op elkaar afstemmen (zo mogelijk idoaalcomplex); en
•
Financléle en maatschappelijke gevolgen in kaart brengen van mogelijko stopzetting in investeringen.
Hoogachtend,
Deloitto Accountants B.V.

W.A. do Loeuw MGA RA
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Appendix A: Voorbeeld dashboard speerpuntrapportage

Uitgangspunten

Riscoprofiel/
omvang

Programma

Planning

Uitvoering

Financiële
resultaten

Produkt/KPI

Product I KPI 2

Product I KPI 3

Project 1

Project 2

Project 3
Potentléte wijzigingen
Geen wijzigingen
Wijzigingen bestuur(ijk akkoord
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-

Financiële doelen nzichtelljk bij start

Sturingsinformatie conform begroting en risicoanalyse
Fiscale postie vooraf

Risicodragend financleel belang

Maatschappelijke doelen inzichtelijk bij start

Rollen enduidig geformuleerd

Gestructureerde periodieke financiële
beheersngsinformatie
Inteme controle op beheersingsinformatie

Financiële verantwoording

Gestructureerde tussentijdse verantwoordingsinformatie
conform begroting en risicoanalyse
Accountantscontrole op verantwoording
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Appendix C: SiSa-tabel fouten en onzekerheden

I_______

fiekeuitkerin

Fout of
onzekerheid

B2

(ex) Zorgwet voorwaardelijke vergunning tot verblijf (VVTV)

C6

Wet inburgering (Wi)

D2

Onderwijsachterstandenbeleid niet-GSB (CAB)

D5

Regeling verbetering binnenklimaat pnmair onderwijs 2009

D6

Wet Educatie Beroepsonderwljs (WEB)

D9

Onderwijsachterstandenbeleid 2011-2014 (CAB)

E3

Subsidieregeling sanering verkeerslawaai (inclusief bestrijding
spoorweglawaai)

E9B

Programma exteme veiligheid (EV) SiSa tussen
medeoverheden

E27B

Brede doeluitkering verkeer en vervoer SiSa tussen
medeoverheden

F6

Besuit subsidies herstructurering Topprojecten
bedrijventerreinen (TOPPER-regeling)

Gi C-i

Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Gemeentedeel 2011

Gi C-2

Wet sociale werkvoorziening (Wsw) (Gemeenten (mci. WGR)
Totaal 2010)

G2

Gebundelde uitkering (WWB + WIJ + IOAW + IOAZ +
levensonderhoud startende ondernemers Bbz 2004 + WWIK)

G3

Besluit bijstandsverlening zeifstandigen (Bbz) 2004 (exclusief
levensonderhoud startende ondernemers)

G5

Wet Participatiebudget (WPB)

G6

Schuidhulpveriening

H10

Brede doeiuitkering Centra voor Jeugd en Gezin (BDU CJG)

Financiële
omvang in
euro’s

Toelichtlng
fout I
onzekerheid

Totaai
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Cost to comp’ete

Financiële positie

Budgetbeheer

28

In 2011 toeworken naar standaard dossiervorming,
waarmeo uit do dossiers oenduidig is op to maken hoe do
voortgang van do investering zich, zowe! qua uitvoering als
financieel, verhoudt tot do planning en het gevoteerde
krediet.

Extra aandacht voor kwaliteittoelichtingen en
analyses en ‘echte’ inhoudelijke analyse i.p.v.
cijfermatige verklaringen;
aandacht geven aan relatie met prestaties;
informatie over restantkredieten uitbreiden;
paragraaf verbonden partijen evalueren en informatie
aanpassen.
Extra aandacht geven aan kwaliteit tussentijdse
informatievoorziening en meer specifiek aan hot
‘voorspellend vermogen’. Bijvoorbeeld door bij tussentijdse
rapportages een kritische financiële b000rdeling uit to
voeren op de haalbaarheid en onderbouwing van de
gerapporteerde aannames, verwachtingen, etc.
Do raad met behuip van do bostuurlijke rapportage in staat
te stellen zich een oordeol to vormon over ontwikkelingon
op materieel gebied in r&atie tot de weerstandscapaciteit.

Jaarverslag en
verantwoording

-

Aanbeveling 2010
Specifiek rond jaareinde extra aandacht besteden aan
jaarafcirenzina (verantwoordina lasten in het iuiste iaañ.
De raad te informeren hoe de voor- en nadelen in
voorzieningen a.g.v. bijvoorbeeld aanbestedingsresultaten
in do toekomst uitgesmeerd worden over de hole
planperiode.

Onderwerp
(.etrouwheids- en
rechtmatiaheidsfouton
Getrouwheids- en
rechtmatigheidsfouten

I
Aanbeveling interim 2011

Uit het werkelijke resultaat over 201 1 zal
e
blijken in hoeverre de ramingen in de 2
berap botrouwbaar zijn. In do jaarrekening
201 1 eon adequate analyse opnemen van
eventuele afwijkingen ten opzichte van de
e
ramingen in de 2
berap.
Do actualisatie van reserves en
voorzieningen uitvoeren vOOr hot opstellen
van de begroting van hot volgende jaar c.q.
vOOrdat besluiten over bezuinigingen worden
genomen.
Zie aanbeveling 2010.

N.v.t.

Voor- en nadelen in voorzieningen
uitsmeren over de resterende planperiode.

N.v.t.

31 13121950/120756/jd

De actualisatie van reserves en voorzieningen
heeft in december 201 1 plaatsgevonderi. Wij
onderschrijvon hot belang dat de actualisatie
wordt uitgevoord vOór hot opstellen van do
begroting van hot volgendo jaar.
Geen onderdeel van do jaarrekeningcontrole. Dit
onderwerp is onderdeel van do interimcontrole
2012.

De aanbeveling 2010 is ook voor 201 1 van
toepassing. Zie ook paragraaf 3.1 en 3.2.

Bij de actualisatie van de reserves en
voorzieningen die in december2011 door do
raad is behandeld, is besloten een aantal
voorzieningen over to hevelen naar de reserves.
Hierdoor heeft do gemeente meer vrijheid wat
betreft hot verwerken van voor- en nadelen in de
planuitvoering. Zie ook paragraaf 1 .4.
Do aanbeveling 2010 is ook voor 2011 van
toepassing. Zie ook paragraaf 2.2 en 5.3.

Stand van zaken jaarrekening 2011

De gemeenteraad heeft op 7 juli 2011 bij de behandeling van en besluitvorming over de jaarrekening 2010 met het amendement ‘Opvolging aanbeveHngen accountant’ het
college een aantal vervolgacties opgedragen voor 2011. Hierna hebben wij per onderwerp een samenvatting opgenomen van de huidige stand van zaken (voor de stand van
zaken bij de interimcontrole 2011 verwijzen wij kortheidshalve naar de bestuurlijke samenvatting van de managementletter 2011). Het overzicht is aangevuld met onze
aanbevelingen naar aanleiding van de intenmcontrole 2011 (herkenbaar door N.v.t.’ in de kolom Aanbeveling 2010’).

Appendix D: Follow-up aanbevelingen 2010 en interim 2011

Deloitte

Moor expliciet aandacht bestedon aan de jaarschijvon in
plaats van alleen aan het eindresultaat.

N.v.t.

Voorzieningen

Bezuinigingen
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Meer aandacht besteden aan de bewaking van de
voortgang ten opzichte van de raming. Daar waar tijdige
bijstelling prognose nodig is, de raad informeren.

Voorzieningen

GeInvesteerd vermogen
grondexploitatie

Do raad tweemaal per jaar, of direct indien het college
vanuit haar actieve informatieplicht meent dat een situatie
daartoe aanleiding geeft, een geactualiseerde
grondexploitatie aan to bieden met daaiin specifieke
aandacht voor:
De aard en gevolgen van ontwikkelingen
De aard, oorzaak en consequentie van afwijkingen in
de_ramingen
Specifiek voor Spoorhaven verschillende financiële
scenario’s doorrokenen en de raad hierover informeren.

Aanbeveling 2010
In de management- en beraps aandacht besteden aan cost to
complete. De raad verwacht van het college dat dit ook
onderdeel zal zijn van de jaarrekening (nu slechts beperkt
informatie opaenomen.
De raad in 2011 een actualisoring voor te leggen van do
gohele ondorwijscarrousel.

GeInvesteerd vermogen
grondexploitatie

Onderwijshuisvesting

Onderwerp
Cost to complete

Deloitte

De bezuinigingen dienen te worden
geconcretiseerd in concrete doelstellingen,
prostaties en maatschappelijke effecten.
Specifiek aandachtspunt zijn do ingerekende
bezuinigingen die feitelijk zijn verwerkt als
taaksteNing.

Onderbouwen van gekozen scenario’s en
daarbij gehanteerde parameters. Tevens
juridische toots uitvoeren op
‘houdbaarheid’ van bostaande
overeenkomsten.
De actualisatie van reserves en
voorzieningen media het boekjaar
uitvoeren, zodat do rosultaten hiervan
e
kunnen worden gemeld in de 2
borap.
N.v.t.

Voor de waardoring van de
onderwijsgebouwen in de jaarrekening
201 1 voor alle locaties met een
boekwaarde groter dan € 500.000
beoordelen en onderbouwen of de huidige
boekwaarde nog juist is.
In de jaarrekening 2011 over de genoemde
onderwerpen rapporteren.

Aanbeveling interim 2011
Zie aanbeveling 2010.
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Zie Getrouwheids- on rechtmatigheidsfouten’
hiervoor. Overigons betekont het overhevelen
van voorzieningen naar reserves niet dat geen
aandacht moor benodigd is voor de jaarschijven.
Ook voor reserves is het noodzakolijk periodiek
de realisatie en de planning te vergolijken en
afwijkingon to analyseren.
Geen onderdeel van de jaarrekeningcontrole. Dit
onderwerp is ondordoel van do interimcontrolo
2012.

Zie ‘Getrouwhoids- en rechtmatigheidsfouten’
hiervoor.

Zie aanbeveling 2010.

Actualisatie en financléle doorrekoning van de
onderwijscaroussel is vertraagd en daardoor nog
onderhanden. Afronding is voorzion voor 2 helft
2012. Op basis van de huidige inzicht is op korte
termijn geen sprake van waarderingsproblemen.
Zie ook paragraaf 5.1.
Zie aanbeveling 2010.

Stand van zaken jaarrekening 2011
Zie aanbeveling 2010.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Onderwerp
Nieuwbouw JTC

RBC-stadion

Vermindering regeldruk

Deloitte
Aanbeveling 2010

30

Bepalen van do financiële effecten van het
faillissement van RBC voor gemeente
(welke verplichtingen vloeien voort uit de
afgegeven garanties?). Do waardering van
hot stadion is hierbij een specifiek
aandachtspunt.
Mogelijkheden tot vermindering van
regeidruk betrekken bij onderhanden
heroverweging subsidiebeleid en ook bij
andere processen onderzoek doen naar
mogelijkheden tot vermindering van
regeldruk.

Aanbeveling interim 2011
Cost to complete bepalen en onderbouwen
en krediet aframen tot hot bedrag dat
daadwerkelijk nog benodigd is om het
project af te ronden.
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Geen onderdeel van de jaarrekeningcontrole. DAt
onderwerp is onderdeel van do interimcontrole
2012.

Stand van zaken jaarrekening 2011
—
e cost to complete
blijkt dat de afronding van het JTC heeft
plaatsgevonden binnen het beschikbare krediet.
Naar verwachting zal hot krediet op korte termijn
worden afgesoten en afgerekend met het JTC.
De financiële gevolgen zijn toereikend toegelicht
en verwerkt in do jaarstukken 201 1. Zie ook
paragraaf 5.2.

