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1. Inleiding

Geachte leden van het bestuur,

In overeenstemming met de van u verkregen opdracht hebben wij de jaarrekening over boekjaar 2015 van de Gemeenschappelijke
Regeling Regio West-Brabant gecontroleerd.

De belangrijkste bevindingen naar aanleiding van de eindejaarscontrole hebben wij in dit accountantsverslag opgenomen. Bij deze
jaarrekening zal door ons een goedkeurende controleverklaring worden verstrekt. Dit verslag van bevindingen doet geen afbreuk aan
ons oordeel dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de baten en lasten over het boekjaar en de activa en passiva in
overeenstemming met het BBV en dat deze in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand is gekomen.

Wij bedanken de directie en de medewerkers van Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant voor de open en constructieve
samenwerking bij het verrichten van onze controlewerkzaamheden en de totstandkoming van onze rapportage. Tot het verstrekken
van nadere toelichting zijn wij uiteraard graag bereid.

Met vriendelijke groet,

drs. R. Opendorp RA M.A. van Rooij RA

Verantwoordelijk accountant Senior Manager
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2. Aard en reikwijdte van de werkzaamheden

2.1 Opdracht

In overeenstemming met de van uw Algemeen Bestuur verkregen opdracht hebben wij de jaarrekening over boekjaar 2015 van de
Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant (hierna: GR RWB) gecontroleerd.

Bij de uitvoering van onze controlewerkzaamheden inzake de jaarrekening hebben wij de goedkeuringstolerantie gehanteerd in
overeenstemming met het Besluit Accountscontrole Decentrale Overheden (BADO). Hieruit volgt dat wij voor de jaarrekening een
tolerantie voor fouten van € 227.000 (1% van de lasten inclusief toevoeging aan de reserves) hebben gehanteerd en een tolerantie
voor onzekerheden van € 681.000 (3% van de lasten inclusief toevoegingen aan de reserves). De rapporteringstolerantie voor dit
verslag van bevindingen is daarbij eveneens gesteld op € 227.000 (1% van de lasten inclusief toevoeging aan de reserves).

2.2 Grondslagen

De accountantscontrole omvat onder meer een onderzoek door middel van deelwaarnemingen, beoordeling van de grondslagen van de
financiële verslaggeving en van belangrijke schattingen die bij het opmaken van de jaarrekening zijn gehanteerd.

Wij hebben met de directie de aanvaardbaarheid van de gehanteerde waarderingsgrondslagen en de consistente toepassing daarvan
besproken. In dit kader komen tevens zaken aan de orde die een significante invloed hebben op de kwaliteit van de jaarverslaggeving,
zoals nieuwe of gewijzigde waarderingsgrondslagen, schattingen, beoordelingen en onzekerheden en/of bijzondere transacties. In het
verslagjaar 2015 zijn geen wijzigingen doorgevoerd in de keuze of de toepassing van belangrijke verslaggevingsgrondslagen.

Naar onze mening zijn de door de directie gekozen waarderingsgrondslagen aanvaardbaar en consistent toegepast met betrekking tot
de significante jaarrekeningposten en bijzondere transacties.
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3. Bevindingen uit de eindejaarscontrole

3.1 Geconstateerde afwijkingen

Naar aanleiding van de door ons verrichte werkzaamheden hebben wij geen afwijkingen en/of onzekerheden geconstateerd die de in
hoofdstuk 2.1 genoemde rapporteringstolerantie overschrijden en die niet door u zijn gecorrigeerd.

Wel is in overleg met u één aanpassing met een financieel effect opgenomen en zijn enkele aanpassingen en herrubriceringen in de
presentatie van enkele posities in de jaarrekening doorgevoerd.

3.1.1 Opbrengsten Flex West-Brabant

Voor wat betreft de opbrengsten van de vaste fee van Flex West-Brabant geldt dat wij hebben vastgesteld dat het in de concept
jaarrekening opgenomen bedrag ten aanzien van de nog te factureren bedragen te laag is opgenomen. Het opgenomen bedrag is
gebaseerd op de inschatting van de grondslag waarover de vergoeding berekend mag worden en deze inschatting is tijdens onze
controle door de organisatie geactualiseerd. Daaruit volgt echter tevens een hogere fee dan in de concept jaarrekening was
opgenomen.

Het financieel belang van de door ons geconstateerde afwijking bedraagt € 185.000. Hierbij merken wij op dat het effect op de
jaarrekening beperkt is omdat de hogere baten ook weer terugvloeien naar de gemeente waardoor deze ‘resultaatneutraal’ in de
jaarrekening van GR RWB zijn opgenomen. De genoemde afwijking is gecorrigeerd in de nieuwe versie van de jaarrekening.

Wij merken op dat deze afwijking ontstaat doordat niet alle gemeenten gebruik maken van het door Flex West-Brabant geboden
platform om opdrachten en opdrachtwaarden te registreren. Hierdoor is een tijdrovende handmatige afstemming nodig met deze
gemeenten om tot het juiste bedrag van de aan opdrachtnemers te factureren fee te komen. Vanwege het feit dat deze afstemming
tijdrovend is was deze niet volledig afgerond op het moment van opstellen van de jaarrekening waardoor een voorlopige schatting in
de jaarrekening moest worden opgenomen. Wij verwijzen u tevens naar hoofdstuk 3.5 in dit accountantsverslag voor een nadere
beschouwing van deze situatie.
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3. Bevindingen uit de eindejaarscontrole

3.2 Oordeel in de controleverklaring

Bij de jaarrekening over boekjaar 2015 zijn wij voornemens een goedkeurende controleverklaring te verstrekken waarvan de
oordeelparagraaf als volgt luidt:

“Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant een getrouw beeld van de grootte en
de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2015 als van de activa en passiva per 31 december 2015 in overeenstemming met
het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

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

De strekking van onze controleverklaring is gebaseerd op de veronderstelling dat de jaarrekening ongewijzigd zal worden vastgesteld
door de leden van het Dagelijks Bestuur.
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3. Bevindingen uit de eindejaarscontrole

3.3 Begrotingsrechtmatigheid

De toe te passen normen voor het begrotingscriterium zijn gebaseerd op de Gemeentewet en moeten door het bestuur zelf nader
worden ingevuld en geconcretiseerd. Dit gebeurt door middel van de begroting en via de verordening op het financieel beheer.

Het systeem van budgetbeheer en -bewaking moet waarborgen dat lasten binnen de begroting blijven en de baten op peil blijven en
dat belangrijke wijzigingen of dreigende overschrijdingen tijdig worden gemeld aan het bestuur zodat deze tijdig (binnen het
begrotingsjaar) een besluit kan nemen. Een systeem met onvoldoende waarborgen voor tijdige melding aan het bestuur van
budgetoverschrijdingen heeft het risico in zich dat inbreuk wordt gemaakt op het budgetrecht van het bestuur.

Het begrotingscriterium is verder verfijnd en uitgewerkt in de (nieuwe) kadernota rechtmatigheid die door de Commissie BBV is
uitgebracht. De belangrijkste inhoudelijke conclusie hierbij betreft de constatering dat het overschrijden van de begroting altijd
onrechtmatig is maar niet in alle gevallen hoeft te worden meegewogen in het accountantsoordeel.

Essentieel is dat het bestuur nadere regels kan stellen wanneer (1) kostenoverschrijdingen worden gecompenseerd door direct
gerelateerde opbrengsten, (2) kostenoverschrijdingen passend binnen het beleid of (3) kostenoverschrijdingen bij
openeinderegelingen moeten meewegen bij het oordeel van de accountant. In die gevallen dat het bestuur geen nader beleid stelt,
geldt het uitgangspunt dat deze kostenoverschrijdingen door de accountant niet bij de beslissing of al dan niet een goedkeurende
controleverklaring kan worden gegeven wordt betrokken. Deze kostenoverschrijdingen moeten dan wel goed herkenbaar in de
jaarrekening zijn opgenomen.
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3. Bevindingen uit de eindejaarscontrole

3.3 Begrotingsrechtmatigheid (vervolg)

In de jaarstukken 2015 legt het bestuur in paragraaf ‘3.5 Begrotingsrechtmatigheid’ verantwoording af over de realisatie van de lasten
en baten ten opzichte van de begroting. Evenals in voorgaand jaar is op één centrale plaats in de jaarstukken een overzicht van de
overschrijdingen beschikbaar inclusief een analyse waarom de overschrijding naar de mening van het dagelijks bestuur niet als
onrechtmatig kwalificeert en dus niet meeweegt in het oordeel van de accountant.

Uit de analyse blijkt dat er bij de hieronder genoemde programma’s sprake is van overschrijding van de geraamde lasten. Het gaat om
de volgende overschrijding:

Uit de analyse die in het genoemde hoofdstuk is opgenomen blijkt in toereikende mate waardoor de lastenoverschrijding wordt
verklaard en hoe deze in de beoordeling van de begrotingsrechtmatigheid zijn opgenomen. Wij zijn met u van mening dat er op basis
van die analyse geen sprake is van onrechtmatigheden.

Programma Overschrijding Onrechtmatig,
telt niet mee

Onrechtmatig,
telt wel mee

2. Economie € 688.000 € 688.000 € -

3. Ecologie € 57.000 € 57.000 € -

5. Uitvoeringsgerichte taken

• 5d) Regioarcheologie
• 5e) Routebureau

€ 21.000
€ 2.000

€ 21.000
€ 2.000

€ -
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3. Bevindingen uit de eindejaarscontrole

3.4 Schattingen in de jaarrekening

Bij het opstellen van de jaarrekening zijn schattingen gemaakt. Bepaalde schattingen zijn van bijzonder belang door hun invloed op de
jaarrekening en de waarschijnlijkheid dat toekomstige gebeurtenissen significant (kunnen) afwijken van de verwachtingen.
Als onderdeel van de controle hebben wij de aanvaardbaarheid van de schattingen beoordeeld. Wij zijn van mening dat de directie bij
het maken van schattingen consistent heeft gehandeld.

De belangrijkste schattingen in de jaarrekening zijn:

Belangrijke schatting Beoordeling Toelichting

Inbaarheid van de vorderingen
(algemeen)

Akkoord Ten aanzien van de inbaarheid van de openstaande vorderingen
kunnen wij ons vinden in uw beoordeling. Uw inschatting van de
benodigde voorziening ligt in lijn met de nog openstaande
vorderingen die reeds geruime tijd de vervaldatum hebben
bereikt.

Schattingen inzake opbrengsten en
inbaarheid van fee voor de inhuurdesk

Akkoord Betreffende uw schattingen voor de opbrengsten en inbaarheid
van de fee voor de inhuurdesk kunnen wij ons vinden in uw
beoordeling. Uw beoordeling omvat zowel een inschatting van de
onzekerheid in de grondslag voor berekening van de fee
(€ 25.000, bijna 3%) als van de onzekerheid van uiteindelijke
inbaarheid van de vorderingen (€ 25.000, bijna 3%). Beide
schattingen worden onderbouwd met ervaringsgegevens.

De in hoofdstuk 3.1 geconstateerde afwijking doet geen afbreuk
aan de beoordeling van de betrouwbaarheid van de schattingen
van het management, maar hebben wel tot aanpassing in de
verantwoording geleid.
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3. Bevindingen uit de eindejaarscontrole

3.5 Bevindingen inhuurdesk (Flex West-Brabant)

Betreffende de inhuurdesk verwijzen wij u kortheidshalve naar de bevindingen naar aanleiding van ons onderzoek die zijn opgenomen
in de managementletter (hoofdstuk 3.3). Daarin is onder andere toegelicht dat de GR in 2015 en 2016 het proces rondom de
inhuurdesk enigszins heeft aangepast waardoor de processtappen die in de invloedssfeer van de GR liggen voldoen aan de daaraan te
stellen eisen.

Wij hebben met u besproken dat het van voortdurend belang is dat alle deelnemers aan de GR gebruik (gaan) maken van het door
Flex West-Brabant geboden platform om opdrachten en opdrachtwaarden te registreren. Voor GR RWB maakt dit een tijdige en juiste
afwikkeling van de facturatie en juiste verantwoording in de jaarrekening mogelijk. Voor de deelnemers geldt dat hiermee voldaan
wordt interne afspraken hieromtrent en eisen omtrent rechtmatigheid van opdrachtverlening. Daarnaast geldt dat gebruik van het
platform ertoe leidt dat er geen intensief en tijdrovend afstemmingsproces tussen GR RWB en de gemeenten meer nodig is en dat
bovendien de baten vanuit Flex West-Brabant sneller kunnen terugvloeien naar de deelnemende gemeenten. Wij adviseren u om dit
nogmaals met de deelnemende gemeenten te bespreken.

Betreffende onze jaarrekeningcontrole hebben wij geconstateerd dat in de jaarrekening een nog te factureren vordering op de
opdrachtnemers is opgenomen van € 363.000 (na correctie van de in hoofdstuk 3.1.1 genoemde afwijking). Deze vordering is het
saldo van de geraamde opbrengst van € 950.000 minus een onzekerheidsmarge van € 25.000 en minus de al gefactureerde
vorderingen van € 574.000. Tevens wordt op de vordering nog een voorziening in mindering gebracht van € 25.000. Wij constateren
dat de onzekerheidsmarges reeds sterk zijn afgenomen ten opzichte van voorgaand jaar en dat het saldo van de reeds gefactureerde
bedragen sterk hoger is dan in voorgaand jaar waaruit een betere beheersing van dit proces blijkt.
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3. Bevindingen uit de eindejaarscontrole

3.6 Balanspositie subsidieregelingen

Bij onze eindejaarscontrole hebben wij geconstateerd dat er, evenals in voorgaand jaar, per balansdatum een omvangrijke
balanspositie inzake de subsidieregelingen aanwezig is. Wel constateren wij hierin een forse afname ten opzichte van voorgaand
boekjaar: ultimo boekjaar 2015 bedraagt deze positie € 2.155.000 terwijl ultimo 2014 nog een saldo van € 4.830.000 bestond.

De belangrijkste mutaties van de subsidieverplichtingen hebben betrekking op de mutaties in de subsidie ‘Toegankelijkheid OV’ en
‘Leefbaarheid in de kleine Kernen’ welke in het boekjaar zijn vrijgevallen dan wel alternatief zijn aangewend. Van de resterende
subsidies is de subsidie ‘ISV-3’ de belangrijkste in relatie tot aandeel in het balanstotaal (€ 777.000).

In onze controle hebben wij de opgenomen balansposities van de verschillende subsidieregelingen nader onderzocht op de inbaarheid
van de vorderingen en juistheid en volledigheid van de bestedingen en ontvangsten. Op basis van de door ons verrichte
werkzaamheden hebben wij geen afwijkingen geconstateerd ten aanzien van de balansposities inzake de subsidieregelingen.

3.7 Wet Normering Topinkomens (WNT)

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) is op 1 januari 2013 in werking getreden.
De WNT is reeds in 2014 op enkele onderdelen aangepast, onder andere via de Reparatiewet WNT, en ook is via de relevante website
meer invulling gegeven aan onduidelijkheden en/of onzekerheden bij de interpretatie van de WNT.

Op 1 januari 2015 is de Wet Verlaging bezoldigingsmaximum in werking getreden waarmee het (algemene) bezoldigingsmaximum is
verlaagd tot 100% van een ministersalaris. Het bezoldigingsmaximum voor een topfunctionaris bedraagt in 2015 € 178.000 voor zover
deze een dienstbetrekking heeft en € 230.474 voor zover deze geen dienstbetrekking heeft.

Voor Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant geldt dat de directeur-secretaris, de heer ir. M.L.T. Dircks, is aangemerkt als
topfunctionaris (zonder dienstbetrekking) voor de WNT. In de jaarrekening is een toereikende toelichting opgenomen betreffende de
bezoldiging van de heer Dircks. Hierbij merken wij op dat de opgenomen bezoldiging betrekking heeft op de betaalde
detacheringsvergoeding voor de fulltime detachering van de heer Dircks. De vergoedingen is conform de bepalingen van de WNT
opgenomen exclusief omzetbelasting.
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3. Bevindingen uit de eindejaarscontrole

3.8 Kwaliteit jaarverslaggeving

Op grond van wettelijke bepalingen is de directie verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatigheid van de
totstandkoming van de in de jaarrekening opgenomen baten en lasten en balansmutaties.

De jaarstukken over boekjaar 2015 bestaan uit zowel het jaarverslag als de jaarrekening. Onze controleverklaring heeft betrekking op
de jaarrekening en omvat daarom geen oordeel over de inhoudelijke juistheid en volledigheid van de informatieverstrekking in het
jaarverslag.

De inhoud van het jaarverslag hebben wij conform onze opdracht onderworpen aan een marginale toetsing. Conform deze opdracht
blijft de marginale toetsing beperkt tot het signaleren van mogelijke tegenstrijdigheden tussen het jaarverslag en de jaarrekening.
Het jaarverslag is, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar met de jaarrekening.
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4. Beheersing van de bedrijfsprocessen

4.1 Werkzaamheden

Als onderdeel van onze controle van de jaarrekening van Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant hebben wij een
onderzoek ingesteld naar de administratieve organisatie en de interne beheersingsmaatregelen bij de organisatie zelf en bij de
gemeente Etten-Leur als gevolg van de uitbesteding van werkzaamheden volgens de dienstverleningsovereenkomst.

Onze werkzaamheden waren primair gericht op:

• Inventariseren van (belangrijke) wijzigingen in de opzet van de administratieve organisatie en de daarin opgenomen interne
beheersingsmaatregelen;

• Vaststellen bestaan en werking van de administratieve organisatie en de daarin opgenomen maatregelen van interne beheersing
voor zover relevant voor de jaarrekeningcontrole.

4.2 Bevindingen

Wij zijn evenals in voorgaande jaren van mening dat GR RWB een goede beheersing heeft van haar bedrijfsprocessen en dat sprake is
van een professionele interne beheersing. De belangrijkste bevindingen uit onze managementletters in voorgaande jaren zijn door de
organisatie voortvarend opgevolgd en zijn naar onze mening voldoende geadresseerd.

Naar aanleiding van de door ons uitgevoerde interim-controle hebben wij geen bevindingen geconstateerd met een ‘hoge’ of
‘gemiddelde’ prioriteit voor opvolging door de organisatie. Wel hebben wij enkele bevindingen met ‘lage’ prioriteit geconstateerd. Deze
bevindingen zijn reeds bekend bij de werkorganisatie en worden opgevolgd voor zover mogelijk en wenselijk.

Wij zijn dan ook van mening dat de organisatie “in control” is en dat de administratieve organisatie en de daarin vervatte maatregelen
van interne beheersing (AO/IB) voldoet aan de vereisten om te kunnen komen tot een goedkeurende controleverklaring.
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5. Financiële positie en resultaat

5.1 Resultaat boekjaar

Uit de jaarrekening volgt een batig rekeningsaldo na resultaatbestemming van € 154.000 terwijl in de begroting was uitgegaan van
een saldo van nihil (inclusief mutaties in de reserves).

Het verschil tussen de (gewijzigde) begroting en de realisatie wordt met name verklaard door de ontwikkelingen in een tweetal
programma’s, namelijk het programma ‘Economie’ en het programma ‘Leefbaarheid’. Voor eerstgenoemde geldt een negatiever
programmasaldo dan vooraf was begroot terwijl voor het laatstgenoemde programma juist het tegenovergestelde geldt. Ook in andere
programma’s worden verschillen geïdentificeerd waarbij de totale programmarekeningen per saldo een positiever resultaat toont.

Voor een meer uitgebreide analyse van het rekeningresultaat over het boekjaar verwijzen wij naar de toelichting op de
programmaverantwoording in de jaarstukken.

5.2 Weerstandsvermogen

Voor de Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant geldt dat met de deelnemende gemeenten is overeengekomen dat in basis
geen weerstandsvermogen wordt aangehouden. De deelnemende gemeenten staan garant voor eventuele tekorten. Als gevolg hiervan
is er geen sprake van een financiële buffer voor tegenvallende resultaten of onvoorziene lasten en risico’s.

Evenals in voorgaand jaar geven wij u in overweging om op basis van de risicoanalyse de omvang van het benodigde
weerstandsvermogen te bepalen en hiervoor ook vermogen te vormen en in stand te houden. Hierbij zou ons inziens sprake moeten
zijn van een onder- en bovengrens. Indien de algemene reserve binnen deze bandbreedte zit hoeft er geen aanvullende financiering
vanuit de participanten plaats te vinden en zou er eveneens geen uitbetaling aan participanten moeten plaatsvinden.

Wij constateren dat de financiële risico’s binnen uw gemeenschappelijke regeling beperkt zijn waardoor geen grote reserve hoeft te
worden aangehouden. Wel constateren wij dat de begrotingsruimte beperkt is (bijvoorbeeld beperkt inhuurbudget) waardoor enige
opvangruimte gewenst is. Daarbij geldt het voornaamste risico gelegen lijkt in de financiering van inzet van personeel bij uitval van
één of meer medewerkers waardoor de verhouding tussen taken en financiering daarvan onder druk komt te staan. Door hiervoor een
reserve te vormen wordt voorkomen dat binnen de structurele begroting hier budget wordt aangehouden voor incidentele gevallen.
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6. Single Information, Single Audit

6.1 Algemeen

De procedure die u moet naleven bij de aanlevering van de verantwoordingsinformatie aan het Centraal Bureau voor de Statistiek
(CBS) is ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. De verantwoordingsinformatie dient volgens de voorgeschreven formats vóór
15 juli 2016 aan het CBS te worden aangeleverd.

In overeenstemming met het BADO dienen wij te rapporteren over de fouten en onzekerheden van de specifieke uitkeringen die in het
boekjaar vallen onder SiSa door middel van onderstaande tabel:

Wij hebben de controle op de regeling Brede doeluitkering verkeer en vervoer uitgevoerd op basis van de door u opgemaakte SiSa-
bijlage en de nota verwachtingen accountantscontrole SiSa 2015. Volgens deze regeling moet conform het protocol worden
aangegeven of, en zo ja welke, financiële fouten of onzekerheden zijn geconstateerd.

6.2 Conclusie

Uit de tabel blijkt dat wij bij onze controle geen fouten of onzekerheden hebben geconstateerd die de voor SiSa geldende
rapporteringstolerantie overschrijden.

Nummer Specifieke uitkering Fout of
onzekerheid

Financiële
omvang in
euro’s

Toelichting
fout /
onzekerheid

E27B Brede doeluitkering verkeer en vervoer SiSa tussen medeoverheden € - € - -
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7. Overige aandachtspunten

7.1 Geautomatiseerde gegevensverwerking

Wij onderzoeken de geautomatiseerde gegevensverwerking voor zover wij dat noodzakelijk achten in het kader van de controle van de
jaarrekening. De accountantscontrole kan daarom leiden tot andere constateringen dan wanneer een gericht onderzoek naar de
betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking zou plaatsvinden.

De door ons uitgevoerde beoordeling van de General IT Controls heeft geen nieuwe aandachtspunten opgeleverd die wij onder uw
aandacht willen brengen. Het aandachtspunt dat in de managementletter over voorgaand jaar was opgenomen betreffende het
opnemen van uw eisen aan de ICT-dienstverlening in de dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Etten-Leur, blijft evenwel
van toepassing waarbij wij ons bewustzijn van de transitie van ICT-dienstverlening naar de GR met de BERM gemeenten. De General
IT Controls voldoen aan de daaraan te stellen eisen om te kunnen komen tot een goedkeurende controleverklaring.

7.2 Fraude en onregelmatigheden

Bij de uitvoering van de werkzaamheden hanteren wij onder andere de Nadere Voorschriften Controle- en Overige Standaarden
(NV COS) 240 “De verantwoordelijkheid van de accountant voor het onderkennen van het risico van fraude in het kader van de
controle van financiële overzichten”.

De directie is primair verantwoordelijk voor de preventie van fraude. De directie is verantwoordelijk voor een cultuur van eerlijkheid en
ethisch verantwoordelijk gedrag. Zij dient zowel preventieve als repressieve beheersingsmaatregelen te nemen om de kans op fraude
zo veel mogelijk te beperken, zodat de integriteit van de financiële verslaggeving is gewaarborgd.

Tijdens de controle van de jaarrekening inventariseren wij de frauderisico’s binnen uw organisatie en beoordelen wij de interne
beheersingsmaatregelen die gericht zijn op het voorkomen en ontdekken van fraude. Tijdens de beoordeling bleek ons dat binnen uw
organisatie reeds de nodige aandacht wordt besteed aan de onderwerpen fraude en integriteit. U heeft aangegeven belang te hechten
aan een adequate beheersing van frauderisico’s.

Volledigheidshalve wijzen wij erop dat onze controle niet specifiek gericht is op het ontdekken van fraude.
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8.1 Wet Bescherming Persoonsgegevens - Privacy

Iedere onderneming verwerkt persoonsgegevens, zoals gegevens omtrent personeel, sollicitanten, klanten, leveranciers e.d. De
bescherming van dergelijke persoonsgegevens is vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Met ingang van 1
januari 2016 wordt de WBP uitgebreid met de Wet Meldplicht Datalekken. In de pers en andere bronnen is hier nog relatief weinig over
gepubliceerd. Dit is de reden dat wij u middels dit medium hierop wijzen.

In de nieuwe Wet is vastgelegd dat bij een datalek, waarbij kans is op verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens
(denk hierbij aan: het verliezen van een USB-stick, het per ongeluk wissen van een bestand en/of een aanval van een hacker), een
melding gedaan moet worden bij de toezichthouder, het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Indien het datalek gevolgen
kan hebben voor degene die de gegevens betreffen, zal ook moeten worden overgegaan tot melding aan die betrokkene. Deze
meldplicht geldt voor iedere onderneming namens wie persoonsgegevens worden verwerkt, zowel in de private als publieke sector. Als
er geen (tijdige) melding wordt gemaakt van een datalek, kan dit worden bestraft met een bestuurlijk boete van het CBP. Deze boetes
kunnen onder de nieuwe wetgeving een forse omvang krijgen.

Bij de verwerking van persoonsgegevens wordt vaak ook gebruik gemaakt van derden (denk hierbij aan een
salarisadministratiebureau, opslag "in de cloud", e.d.). In het kader van de vernieuwde WBP en het kunnen melden van datalekken, is
het van belang hierover duidelijke afspraken te maken met de bewerker van de persoonsgegevens. Dit kan betekenen dat u de
overeenkomsten met die derden aan de nieuwe wetgeving dient aan te passen.

Deze aangescherpte wet is de voorloper van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het is nog niet bekend
op welk moment deze Verordening wordt aangenomen en in werking zal treden. In de Verordening is, naast aandacht voor hetgeen
hierboven beschreven is, ook aandacht voor:

• het verplicht aanstellen van een functionaris voor de gegevensbescherming bij ondernemingen met meer dan 250 medewerkers;

• het recht van betrokkene om vergeten te worden.

Wij adviseren u kennis te nemen van de vernieuwde wet- en de regelgeving en de impact hiervan voor uw organisatie te beoordelen.
Voor vragen of advies kunt u zich wenden tot drs. R. (Rik) Opendorp RA.
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8.2 Vernieuwing BBV

In 2014 heeft een door de VNG ingestelde adviescommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van de VNG, het ministerie van BZK en
vertegenwoordigers van gemeenten en provincies, onder leiding van Staf Depla, wethouder van Eindhoven, een rapport uitgebracht
over de vernieuwing van het BBV. De adviezen hebben betrekking op een breed spectrum van onderwerpen met als rode draad het
versterken van de horizontale sturing en verantwoording door de raad.

Op 1 juli 2015 heeft de stuurgroep de brochure Hoofdlijnen vernieuwing BBV gepubliceerd met de voornemens tot verwerking van de
adviezen en de consequenties voor het BBV. Deze brochure richt zich op de consequenties van voorgenomen wijzigingen in het BBV
voor gemeenten. Over de praktische uitwerking wordt u geïnformeerd door middel van de nieuwsbrieven van het ministerie van BZK
en de gemeentefonds-circulaires.

Op 10 september 2015 is het concept wijzigingsbesluit van het BBV ter consultatie gepubliceerd. De bedoeling van de consultatie is
(1) duidelijkheid te verkrijgen dat de wijzigingen helder zijn, (2) bijdragen aan de te verwachten effecten en de beoordeling van de
financiële gezondheid en (3) beleidsmatige prestaties van provincies en gemeenten te vereenvoudigen.

Wijzigingen

De voorgenomen wijzigingen gaan in op de hieronder genoemde onderwerpen. Voor de onderwerpen die ook voor uw
gemeenschappelijke regeling van belang zijn hebben wij hierna een aanvullende toelichting opgenomen. Waar hierna over ‘gemeenten’
wordt gesproken kan ook ‘gemeenschappelijke regeling’ worden gelezen.

• Uitvoeringsinformatie

• Beleidsindicatoren

• Kengetallen financiële positie

• Verbonden partijen

• Inzicht in overhead en kosten

• Het stelsel van baten en lasten
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8.2 Vernieuwing BBV (vervolg)

Beleidsindicatoren

Naast de uniforme taakvelden, wordt in het herziene BBV voorgeschreven dat gemeenten een basis set van beleidsindicatoren
hanteren voor de begroting en de verantwoordingsstukken. Zij kunnen er zelf voor kiezen om daar eigen indicatoren, toegesneden op
de lokale situatie, aan toe te voegen. De indicatoren worden opgenomen in de beleidsbegroting bij de programma’s en zijn relevant
voor een nadere onderbouwing van het beleid.

Kengetallen financiële positie

Het BBV gaat voorschrijven dat in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing een verplichte basis set van vijf financiële
kengetallen moet worden opgenomen die gaan gelden voor de begroting vanaf 2016 en de jaarrekeningstukken vanaf 2015. Naast de
kengetallen wordt een beoordeling van de onderlinge verhouding van de kengetallen in relatie tot de financiële positie opgenomen. De
kengetallen en de beoordeling geven gezamenlijk op eenvoudige wijze inzicht aan raadsleden over de financiële positie van hun
gemeente.

Inzicht in overhead en kosten

Onder overhead wordt verstaan het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire
proces. In het gewijzigde BBV worden baten en lasten van overhead niet meer onder de afzonderlijke beleidsprogramma’s
geregistreerd maar centraal onder een afzonderlijk taakveld. Hiermee vervalt de noodzaak van een complexe en veelal ondoorzichtige
kostentoerekening aan alle gemeentelijke taken en activiteiten. Deze methodiek wordt ook van toepassing op de toerekening van
rente. Hiermee winnen begroting en verantwoording aan transparantie; de raad kan beter sturen op de bedrijfsvoering. Bovendien kan
door het hanteren van een eenduidige systematiek een betere vergelijking worden gemaakt met andere gemeenten.
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8.2 Vernieuwing BBV (vervolg)

Het stelsel van baten en lasten

De wijzigingen in het nieuwe BBV richten zich op de systematiek van afschrijvingen en de sturing van het EMU-saldo op kasbasis.

Met het oog op een betere vergelijkbaarheid van de kosten, wordt in het nieuwe BBV de systematiek van activering en afschrijving
voor alle investeringen gelijk getrokken: investeringen met een maatschappelijk nut dienen, evenals investeringen met een
economisch nut, te worden geactiveerd en over de verwachte levensduur te worden afgeschreven.

Met het oog op een betere raming en beheersing van het EMU-saldo wordt in het nieuwe BBV een geprognosticeerde balans
voorgeschreven en het meerjarig opnemen van het EMU-saldo in een begrotingsparagraaf. Het EMU-saldo moet op grond van nieuwe
BBV worden opgenomen in een begrotingsparagraaf, in de meerjarenraming en in een paragraaf in het jaarverslag. Dit zorgt ervoor
dat er meer (verplichte) aandacht is voor het EMU-saldo in de beleidsvoorbereiding, de sturing en beheersing. De raad kan meer grip
uitoefenen op het EMU-saldo, onder meer omdat de relatie met de referentiewaarden beter kan worden gelegd.


