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Datum: 14 )uti 2O16 Nr

Van: het college van burgemeester en wethouders

Aan: de raad van de gemeente Roosendaal

Kopie aan:

OnderwerptAccountantsverslag 2015 en de reactie van het College op het accountantsverslag 2015

Bijlage: Accountantsverslag 2015en reactieaccountantsverslag 2015

lnleiding

Op 12 juli 2016 heeft Deloitte het definitief accountantsverslag 201 5 uitgebracht. Het College heeft naar aanleiding

van het accountantsverslag een reactie opgesteld.

Door middel van deze raadsmededeling informeren wij u hierover.

Doel

Uw gemeenteraad informeren over het definitief accountantsverslag 2015 en een reactie van het
College op de belangrijkste bevindingen en aandachtspunten van dit verslag.

Het accountantsverslag 2015 en de reactie van het College hierop treft u hierbijals bijlage aan.

lnformatie

ln het accountantsverslag20lS zijn de belangrijkste controlebevindingen van Deloitte samengevat.

Deloitte heeft een goedkeurende controleverklaring afgegeven
rechtmatigheid als getrouwheid.

voor zowel het onderdeel

*::*

Vervolg (procedure)

De bevindingen en aandachtspunten van het accountantsverslag worden verder uitgewerkt in een plan

van aanpak.

Afsluiting en ondertekening

Wijvertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Roosendaal,
Namens dezen,

Toine Theunis
Wethouder Financiën



Reactie van het College op het accountantsverslaq 201 5

1. lnleiding

De accountant Deloitte heeft haar werkzaamheden afgerond en biedt het accountantsverslag 2015
aan. ln dit verslag zijn de resultaten vermeld van de controle van de jaarrekening 2015.

Deloitte heeft een goedkeurende controleverklaring afgegeven voor zowel het onderdeel
rechtmatigheid als getrouwheid.

2. Doel

Doel is om de Raad te informeren.

3. lnformatie

Het accountantsverslag is opgenomen als bijlage bijdeze raadsmededeling

De belangrijkste bevindingen en aandachtspunten van de accountant zijn:

- Algemeen
Het jaar 2015 is een turbulent jaar geweest met een aantal incidentele gebeurtenissen en de invoering
van de drie decentralisaties. Dat heeft veel effort van de werkorganisatie gevraagd.

- Jaarstukken
De jaarrekening geeft een getrouw beeld en er is rechtmatig gehandeld

Bij aanvang van de jaarrekeningcontrole was de conceptjaarrekening 2015 controle gereed. De
kwaliteit en toereikendheid van de interne controle en dossiervorming was voldoende voor de start van
de controle werkzaam heden.

Met name de niet-routinematige transacties (als voorbeeld in 2015 Zwembad De Stok) verdienen in de
toekomst meer aandacht ten aanzien van de venrverking in de jaarrekening en het controledossier.

- lnterne beheersing
Ook voor 2016 is het van belang om de controle op de bestedingen van de 3D's op de agenda te
houden. Met name op het vlak van een controle op de levering van de gefactureerde prestaties door de
zorgaanbieders.

- Grondexploitaties
De gemeente Roosendaal heeft een aanzienlijk geactiveerd volume aan grondexploitaties. Deloitte
adviseert om de belangrijkste parameters (zoals inflatie, opbrengstenstijging en fasering) kritisch intern
te beoordelen.

- Analyse vermogen en resultaat
Het eigen vermogen van de gemeente ultimo 2015 bedraagt€77,1miljoen. De financiele positie van
de gemeente (weerstandsvermogen) is voldoende om de nu bekende risico's af te dekken.

Deloitte adviseert om de afwijkingen in het resultaat tussen de Bestuursrapportage en de jaarrekening
verder te analyseren en daarbij de vraag te stellen of afrrvijkingen eerder konden worden voorzien. Een
dergelijke analyse vergroot de kwaliteit van het "voorspellende vermogen".



Vervolg (procedure)

De bevindingen en aandachtspunten van het accountantsverslag worden verder uitgewerkt in een plan
van aanpak.
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Geachte leden van de gemeenteraad,

In overeenstemming met uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2015 van de
gemeente Roosendaal gecontroleerd.

Hierbij ontvangt u ons accountantsverslag over bet boekjaar 2015. Daarin zijn onze
belangrijkste controlebevindingen sarnengevat. Voorts treft u een analyse aan van de
ontwikkelingen in tiw vermogen en restiltaat.

Dejaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van bet college van
burgemeester en wetbouders van de gemeente Roosendaal. Wij bebben bij deze
jaarrekening op l2juli 2016 een goedkeurende controleverkiaring verstrekt.

Op alle opdrachten verricht door Deloitte zijn de Algemene Voorwaarden Dienstverlening Deloitte Nederland januari 2014
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24362837 van toepassing.
Deloiffe Accountants B.V. is ingeschreven in het handeisregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer
24362853.

Wij maken ii erop attent dat voor dit accountantsverslag een beperkte
verspreidingskring ge ldt. Het accountantsverslag is uitsluitend bestemd voor de
gerneenteraad en bet college van de gerneente Roosendaal.

C.c.: College van burgerneester en wetbouders

Member of
Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Behandeld door

R.J.M. Demmers RA
088 288 1019

Kenmerk
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Onze controle is uitgevoerd in overeenstemming met de voorafafgesproken planning, zoals overeengekomen in de
opdracbtbevestiging van 1$ november 2015, kenmerk 2015.39$02/MC. Belangrijk in dit kader is dat de controle van de
jaarrekening 2015 feitetijk in twee delen is gesplitst: dejaarrekeningcontrole exciusief de bestedingen decentralisaties en de
controle van de decentratisaties.

De hiervoor beschreven splitsing van onze controlewerkzaamheden was noodzaketijk vanwege bet moment waarop de
benodigde controle-informatie voor de decentral isaties beschikbaar is gekomen (vooral de verantwoordingen van
zorgaanbieders en de Sociale Verzekeringsbank (SVB)). Aangezien de hiervoor benodigde informatie eerst recent
beschikbaar is gekomen kon de controle van de decentralisaties eerst nu door ons worden uitgevoerd en afgerond.

WI] hebben op l2juli 2016 een goedketirende controleverkiaring bij dejaarrekening 2015 verstrekt.

Status en reikwijdte
van de controle

Met de voornoemde opdrachtbevestiging heefi u ons de opdracht gegeven tot het controleren van dejaarrekening 2015.
De reikwijdte van onze controle over 2015 staat hierin omschreven en is samengevat in bijiage B. Tijdens de tlitvoeritig van
de oorspronkelijke controleplanning hebben zich geen wijzigingen van materieel belang in de reikwijdte voorgedaan. WI]
achten de reikwijdte van onze controle voor 201 5 mede daarom voldoende voor de doelstelling van onze controle.

Over bet geheel genomen was de kwaliteit van dejaarrekening en van bet opsteldossier minder goed dan vorigjaar. Hierbij
moet worden bedacht dat bet jaar 2015 een turbulent jaar is geweest met een aantal incidentele gebeurtenissen/transacties en,
niet in de laatste plaats, de invoering van de drie decentralisaties. Dat heeft veel effort van de werkorganisatie gevraagd.

Hierna vindt u nadere informatie over belangrijke aandachtspunten in bet opstel- en (interne) controleproces van de
jaarrekening als ook knelpunten die zich nog tijdens de controle hebben voorgedaan. Dit is naar onze mening dan ook de
agenda voor bet komendjaar. In dit kader brengen wij de volgende zaken onder tiw aandacht en waar nodig tichten wij toe
hoe deze zaken zijn opgelost:

• Bij aanvang van dejaarrekeningcontrole op 4 april 2016 waren de conceptjaarstukken 2015 gereed.

• Het merendeel van de interne controles alsmede de dossiervorming van posten in dejaarrekening was bij aanvang van
onze controte conform de werkafspraken ingericht.

• Ook voor 2016 is het van belang de (interne) controle op de bestedingen van de 3d’s op de agenda te houden. Met
name op bet viak van een (blijvend) goede controle op de levering van de gefactureerde prestaties door
zorgaanbieders c.a. alsmede bet organiseren van een toereikend en tijdig afsluit- en verantwoordingsproces zijn
daarbij belangrij ke aandachtspunten.



Samenvatting

Wat betreft de kwaliteit, kwantiteit en toegankelijkheid van het opsteldossier merken wij het volgende op:
- in het opsteldossier is veel informatie en brondocumentatie opgenomen. Ondanks de grote hoeveelheid stukken in

bet opsteldossier waren nog aanvullende sttikken en toelichtingen benodigd om tot een oordeel te komen over de
betreffende posten. Het betrofdan met name een aantal niet-routinematige transacties:

- de interne controle en kwatiteitsreview op de samenstelling van het controledossier kan en moet o.i. flog scherper,
kritischer en diepgaander ptaatsvinden, waardoor voorkomen wordt dat eerst bij de externe controle nog relevante
vragen gesteld en opmerkingen gemaakt moeten worden. Dat geldt met name voor de bijzondere, incidentele
gebeurtenissen/transacties (de interne controle op de reguliere posten is in het algemeen van een toereikend
niveau). Als voorbeelden noemen wij de actualisatie van de calculaties van de grondexploitaties met name ten
aanzien van de objectivering onderbouwing van de opbrengsten en de presentatie van de verwachte resultaten, de
liqtiidatie van de B.V.’s met betrekking tot zwembad de Stok en de verwerking van de overname van de
accommodaties, de garantstelling en financiering van project de Ververij in de Motenstraat en de verwerking van
mtitaties in enkele voorzieningen. Ret gaat er daarbij om dat voldoende ‘cotintervailing power’ oftewel
tegenkracht wordt georgan iseerd waarbij een kritische besctiouwing van ingenomen standpunten, gehanteerde
uitgangspunten e.d. plaatsvindt en dit proces vervolgens ook goed gedocumenteerd wordt.

Voorgaande zaken bebben geleid tot extra werkzaamheden c.q. uren bij de uitvoering van onze
contro lewerkzaamheden.

Uit onze controle is een aantal correcties c.q. fouten en onzekerheden voortgekomen. Dc qua omvang belangrijkste
financiëlecorrecties c.q. fouten en onzekerheden zijn opgenomen_in_bijiageE.

______

Dejaarverslaggeving van uw gemeente bestaat uit bet jaarverslag (de programmaverantwoording en de paragrafen) en de
jaarrekening (bet overzicht van baten en lasten, de balans en de toelichtingen aismede de SiSa-gegevens). In bet jaarverslag
legt uw college onder andere per programma verantwoording af over de voortgang en realisatie van de voorgenomen
prestaties. Dejaarrekening betreft vooral de financiëte verantwoording over bet boekjaar in de vorm van bet overzicht van
baten en lasten, de balans met de toelichting alsook diverse aanvullende overzichten, waaronder de SiSa-gegevens.

Wat betreft kwaliteit van deze toelichting merken wij op dat hierin verdere verbeteringen mogelijk zijn. In dit kader doen wij
u de volgende aanbevelingen resp. merken wij bet volgende op:

• Ret zichtbaar vastleggen van relaties tussen de prestaties, kengetallen en maatschappelijke effecten en de
gerealiseerde baten en lasten van de programma’s. De toelichtingen en analyses van de prestaties, kengetallen en
maatscbappelijke effecten resp. de baten en lasten staan nu tiog ‘op zichzetf.

• In de paragraafverbonden partijen een risicoanalyse per verbonden partij opnemen.

- -
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Kwalitelt
jaarverslaggeving
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Een belangrijk significant risico dat wij onderkennen in bet kader van dejaarrekeningcontrole 2015 is de waardering van de
grondexploitaties. Uw gemeente beeft een aanmerkelijk bedrag geInvesteerd in de grondexploitatie (ultimo 2015:
€ 52,8 miljoen (bruto, dat wil zeggen vóór aftrek van de getroffen verliesvoorzieningen ad € 5,1 miljoen)). Ten opzichte van
2014 (bruto boekwaarde € 56,1 miljoen en getroffen verliesvoorzieningen ad € 1,8 miljoen) is de omvang afgenomen. De
belangrijkste mutaties hebben plaatsgevonden in de comptexen Majoppeveld (toename boekwaarde circa € 0,9 miljoen
voornamelijk als gevoig van bijgeschreven rente op de boekwaarde) en Borcbwerf(veld B, afname boekwaarde circa
€ 10,8 mitjoen voornamelijk als gevoig van grondverkopen t.b.v. realisatie distribtttiecentrum Primark en de gerealiseerde
verbindingsweg ‘A5$/A17’). Daarnaast is, als gevoig van bet in exploitatie nemen van de grondexploitatie Stadsoevers, de
boekwaarde toegenomen met circa € 5,7 miljoen in verband met de overbeveling van gronden en opstallen in bet plangebied
tegen de boekwaarde vantiit de materiële vaste activa naar de voorraden.

De grondexploitatie is één van de processen die bet meest gevoelig is voor de economische ontwikkelingen, zoals
bijvoorbeeld een vertraagde ontwikkeling of dalende prijzen. Hierdoor kan het verwacbte resultaat van een project (fors)
afnemen of zelfs omslaan in een verwachtverlies. Mede op basis van de in bet eerste kwartaal 2016 geactualiseerde
kostprijsberekeningen, hebben wij in bet kader van onze controleopdracbt de waardering van de in exploitatie genomen
gronden gecontroleerd. Vanwege de omvang van bet daarin geInvesteerd vermogen en de (inberente) risico’s bebben wij
vooral focus gelegd op de projecten Majoppeveld en Stadsoevers. Overall zijn bet college en wij van mening dat - rekening
houdend met de inberente onzekerbeid van de grondexploitatie - de waardering in dejaarrekening 2015 toereikend is
onderbouwd, rekening boudend met de huidige omstandigbeden en de nu bescbikbare gegevens.

Als belangrijk aandacbtspunt voor de (onderbouwing van de) waardering van de grondexploitatie zien wij bet zicbtbaar en
kritiscb beoordelen en toetsen van de belangrijkste parameters (zoals inflatie, opbrengstenstijging, programma, fasering en
gebanteerde grondprijzen). Sluitstuk van dit proces is het periodiek tiitvoeren van een kritiscbe interne controle op de
geacttialiseerde kostprijsopzetten door een ter zake voldoende deskundig en van de grondexploitatie onathankelijk
medewerker.

Voor de niet in exploitatie genomen gronden (boekwaarde ultimo 2015: € 6,7 miljoen (brcito)), bebben wij de waardering in
dejaarrekening 2015 gecontroleerd, rekening houdend met de ‘Notitie grondexploitatie (bijgesteld)’ van de Commissie BBV.
Hierbij bebben wij gezien het daarin geInvesteerde vermogen in het bijzonder aandacbt besteed aan ‘t Zand.

Wij hebben vastgesteld dat de waardering van de NIEGG past binnen de geldende regelgeving en - rekening boudend met de
hiervoor genoemde inberente onzekerheid - in de gegeven omstandigbedenjuist is.

In bet boofdstuk ‘Waardering en resultaten grondexploitaties’ gaan wij nader in op de ontwikkeling van bet geInvesteerd
vermogen en de verwacbte resultaten.

Accountantsverslag 2015
Gemeente Roosendaa
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Belangrijke
bevindingenten
aanzien van
significante risico’s:
grondexploitatie



Samenvatting

Belangrijke
bevindingen ten
aanzien van
signhficante risico’s:
decentral isaties

Belangrijke
bevindingen ten
aanzien van overige
onderwerpen

Accountantsverslag 2015
Gemeente Roosendaal

In het hoofdstuk ‘Overige onderwerpen’ gaan wij nader in op onze bevindingen en aanbevelingen voor de onderwerpen
Single information single audit (SiSa) en (begrotings)recbtrnatigbeid. Kortbeidsbalve verwijzen wij biernaar.

9
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Wij hebben de controle van de decentralisaties recent kunnen afronden, nadat onder meer de SVB de verantwoordingen
(inclusiefcontroteverktaringen) inzake de Wmo en Jeugd over 2015 aan de gemeente beeft overlegd. Bij beide
verantwoordingen is door de interne accountantsdienst van de SVB een afkettrende verklaring afgegeven. Aangezien de bij de
controle van de SVB geconstateerde fottten niet zonder meer ook gelden voor iedere individuele gerneente, wegen wij de
fociten bij de SVB als onzekerheid mee in de controle van dejaarrekening van de gemeente. De onzekerheid blijft binnen de
hiervoor geldende goedketiringstolerantie voor onzekerheden en heeft daardoor geen invloed op de goedkeurende strekking
van ons oordeel bij uwjaarrekening over 2015.

In bet hoofdstuk ‘Decentralisaties’ gaan wij nader in op onze bevindingen.

Significante
verslaggevings
grondsiagen

Significante verslaggevingsgrondslagen en de toepassing hiervan zijn belangrijk voor de presentatie van de financiëte positie
en de baten en tasten van de gerneente. Daarnaast vereisen zij van bet college van burgemeester en wetbouders bet toepassen
van oordeelsvorming ten aanzien van moeilijke, subjectieve en complexe posities, die vaak - vanwege de noodzaak orn
inschattingen te moeten maken over bet effect van zaken - inherent onzeker zijn.

De belangrijkste verslaggevingsgrondslagen van de gemeente zijn uiteengezet in de paragraaf ‘Grondsiagen voor waardering
en resultaatbepaling’ in dejaarrekening 2015. In dejaarrekening 2015 bebben zicb bierin ten opzichte van 2014 geen
wijzigingen van rnaterieel betang voorgedaan.

Wij bebben bet door bet college toegepaste proces voor belangrijke verslaggevingsgrondslagen geevalueerd en bebben
gegevensgerichte controlewerkzaamheden tiitgevoerd. Op basis van de door ons verricbte werkzaarnheden zijn wij van
mening dat de verslaggevingsgrondstagen en de toegepaste schattingen redelijk zijn en consistent zijn gebruikt.
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Analyse vermogen
en resultaat

Ret eigen vermogen van de gemeente Roosendaal ultimo 2015 bedraagt € 77,1 muljoen, inclusiefhet voordelig restiltaat over
2015 van € 7,3 miljoen. Volgens de Bestuursrapportage 2015 (opgemaakt naar de stand van zaken per 1 juni 2015) bedroeg
bet verwacbt voordelig resultaat over 2015 circa € 0,8 miljoen. Ret werkelijk voordelig resultaat is dus
€ 6,5 miljoen boger. In de ‘Aanbiedingsnota: evenwicbtig Roosendaal’ van de inleiding van dejaarstukken 2015 is
aangegeven dat bet voordelig restiltaat in belangrijke mate wordt bepaald door een overschot op bet budget Zorg
(€ 5,2 miljoen) en bet incidenteel voordeel van € 2,0 muljoen in verband met de ‘privatisering’ van de exptoitatie van
zwernbad de Stok (opheffing exploitatie- en eigendorn B.V.’s waarin de gemeente voor 100% aandeelbouder was). In de
jaarrekening is een tiitgebreide analyse opgenornen van de afwijkingen tussen de gerealiseerde baten en lasten ten opzicbte
van de gewijzigde begroting. De toelicbting en analyse is prirnair gericbt op bet verkiaren van de cijfermatige afwijkingen en
geeft daardoor niet in alle gevallen antwoord op de vraag of de afwijkingen eerder konden worden voorzien en zoja, waarom
dit rnogelijk niet eerder is gesignaleerd. Voor de toename van de kwaliteit van bet ‘voorspellend vermogen’ van de begroting
en de tussentijdse inforrnatievoorziening adviseren wij om een dergelijke analyse voortaan toe te voegen aan dejaarrekening.

In bet afzonderlijke hoofdstuk ‘Analyse vermogen en resultaat (inclusiefrisicomanagement)’ gaan wij nicer gedetailteerd in
op de analyse van (de mutaties in) bet vermogen en het resultaat over 201 5.

Interne beheersing Als onderdeel van de jaarrekeningcontrole bebben wij in de periode oktober/november 2015 een interim-controle uitgevoerd.
Deze interirn-controle is primair gericht op de opzet, bet bestaan en de werking van rnaatregelen van administratieve
organisatie en inteme beheersing (AO/IB), voor zover van belang voor onze controle op de betrouwbaarbeid van de in de
jaarrekening opgenomen gegevens.

De bevindingen uit de interim-controle zijn vastgelegd in de bestuurlijke sarnenvatting van onze managementletter
d.d. 30 november_2015. Voor onze specifieke bevindingen en overige aanbevelingen inzake de AC/lB verwijzen wij hiernaar.

Accountantsverslag 2015
Gemeente Roosendaal



Samenvatting

Geldentificeerde
fouten en
tekortkomingen in
toelichtingen

De materialiteit bij de planning en uitvoering van onze controle was afgerond € 2.518.000 (2014: € 2.044.000). Deze
materialiteit sluit aan op bet door de gerneenteraad vastgestelde controleprotocol. De bogere materialiteit ten opzichte van
2014 is te verkiaren door de toename van de lasten als gevolg van de decentralisaties.

ieirnrnr n

Fouten 1% van bet totaal van de lasten mci. toevoegingen aan reserves € 2.518.000
Onzekerheden 3% van bet totaal van de lasten mci. toevoegingen aan reserves € 7.554.000

LJIInirmi1LIrnrT Th

Fouten € 2.518.000
Onzekerheden € 7.554.000

Er is - rekening houdend met bet vrijwei integraal verwerken van de door ons geconstateerde tekortkomingen en voorgesteide
correcties - geen sprake van resterende geIdentificeerde, maar niet-gecorrigeerde getrouwheidsfouten of-onzekerheden die de
toleranties overschrijden.

De recbtmatigheidsbevindingen hebben wij nader toegelicbt bij bet onderdeei ‘Recbtmatigbeid’ in bet hoofdsttik ‘Overige
onderwerpen’. Korthe idshalve verwij zen wij b ietnaar.

Onafhankelijkheid

1

Accountantsverslag 2015
Gemeente Roosendaal
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de

• Deloitte Accountants B.V. onathankeiijk van de gemeente en voor zover wij weten heefi zicb geen inbreuk
voorgedaan op de van toepassing zijnde regeis en bet beleid ten aanzien van onathankeiijkbeid.

• Ons zijn geen reiaties bekend tussen Deloitte Accountants B.V. en haar zuster- en/of dochterondernerningen of de
member firms van Deloifte Toucbe Tobmatsu Limited en bun respectieve ztister- en/of docbterondernemingen en de
gemeente, die naar ons professioneie oordeei mogelijk van invioed kunnen zijn op onze onathankelijkbeid.

BijiageAbevat_een nadere uiteenzetting van onze onathankelijkheid.
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Analyse vermogen

Het BBV kent een duidelijk onderscheid tussen resultaatbepating en resultaatbestemrning. Alle baten en lasten dienen via bet
overzicbt van baten en lasten in dejaarrekening te lopen. De gemeente mag geen baten of lasten rechtstreeks in bet eigen
vermogen muteren. De mutaties in bet eigen vermogen vinden plaats door middel van de resultaatbestemming.
Ret gerealiseerde totaalsaldo van baten en lasten bedraagt € 6,4 rnitjoen voordelig. Per saldo is tussentijds € 0,9 rniljoen aan
de reserves onttrokken, zodat bet uiteindelijke gerealiseerde resultaat € 7,3 rniljoen voordelig bedraagt. Dit bedrag is
afzonderlijk vermeld onder bet eigen vermogen in de balans.

In bet bierna volgende overzicbt hebben wij de mtitaties in bet eigen vermogen scbernatiscb weergegeven (x € 1 .000):

Ontwikkeling eigen vermogen 2013 1 2014 2015

Eien vermogen per I ianuari 73.378 62.5 17 71.022

Tussentijdse resultaatbestemming tijdens boekjaar -I- 12.827 3 1 $ -I- $30

Gerealiseerde resultaat 1.967 8.1 87 7.25 8

Totaal (‘gerealiseerde saldo van baten en lasten’) -I- 10.860 8.505 6.42$

Eigen vermogen per 31 december 62.517 71.022 77.450

De reserves van tiw gemeente zijn in 2015 met een bedrag van € 6,4 miljoen toegenomen. Dit kornt overeen met bet
gereatiseerde totaalsaldo van baten en lasten van € 6,4 rniljoen voordelig.

Met de notitie ‘Riolering’ (november 2014) heeft de Commissie BBV een toelichting op enkele balansposities met betrekking
tot riolering (met ingang van 2014) gegeven. Belangrijkste consequentie daarvan is dat via de rioolheffing geInd geld ahijd
voor bet rioteringsdoel moet worden aangewend en in een voorziening (een artikel 44 lid 2 BBV voorziening) moet worden
verantwoord. Tot en met 2013 had de gemeente Roosendaal deze gelden reeds in een voorziening restiltaten rioolexploitatie
opgenomen. Evenzo geldt dit voor de voorziening exploitatie reinigingssector. Daarnaast bescbikt uw gemeente ook nog over
een voorziening voor riolerings(vervangings)investeringen.

De notitie vereist dat gemeenten overscbotten op de genoemde heffingen als voorziening presenteren aangezien deze
bedragenzijntebescbouwenalsvan_derden verkregen middelen_die pecifiek besteed moeten worden.
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Weerstandsvermogen
en risicomanagement

Ret is belangrijk - en feitelijk op grond van de genoemde notitie vereist - dat de gemeente bij de eerstvolgende berziening c.q.
actual isatie van de onderl iggende (beheers)plannen inzicbtelij k maakt welke componenten (egal isatie tarieven, egal isatie
onderboud en/of vervangingsinvesteringen) de gemeente in de tarieven beeft ingerekend en welke bedragen biervoor in de
betreffende voorzieningen zijn opgenomen.

_______________________ ______

De reserves van uw gemeente zijn in 2015 met een bedrag van € 6,1 miljoen toegenomen. Ultirno 2015 bedragen de reserves
€ 77,1 rniljoen en daarmee circa 20% van bet balanstotaal (2014: 18%). In de paragraaf ‘Weerstandsvermogen en
risicobebeersing’ is een gedetailteerde analyse opgenomen van de geInventariseerde en op basis van kansberekening
gekwantificeerde risico’s. Uit de analyse blijkt dat de weerstandscapaciteit ultirno 2015 circa € 36,6 rnitjoen bedraagt (2014: €
34,5 miljoen).

Op basis van de buidige inzichten is de ultirno 2015 bescbikbare weerstandscapaciteit votdoende om de door de gerneente
Roosendaal gekwantificeerde risico’s ( benodigde weerstandscapaciteit) van € 14,9 miljoen afte dekken. Eind 2015 is dus
sprake van een (rekenkundig bepaald) weerstandsvermogen ( weerstandscapaciteit minus risico’s) van circa € 21,7 miljoen
(2014: € 18,2 miljoen). Dc weerstandsratio (= benodigde weerstandscapaciteit uitgedrukt in een factor van de beschikbare
weerstandscapaciteit) ultirno 2015 is 2,5. Deze ratio is beter dan de ratio van 2,1 votgens dejaarrekening 2014 en (iets)
slechter dan de ratio van 2,7 volgens de begroting 2016.

Wij merken daarbij op dat bet bierboven vermelde risicobedrag bet totaal van de door de gemeente Roosendaal geschatte
maximale bedrag per risico betreft, waarbij rekening is gehouden met de mate waarin bet risico zicb kan voordoen. Overigens
merken wij nog op dat deze cijfers niet aan accountantscontrole of een beoordelingsopdracht zijn onderworpen.

Dc kornendejaren blijft de impact van de decentralisaties op bet gebied van bet sociaal domein in combinatie met de
bezuinigingen vanuit bet rijk één van de grootste uitdagingen voor gemeenten, niet in de laatste plaats in financiële zin.

Wij adviseren de gemeenteraad om zich periodiek te laten blijven informeren over ontwikkelingen ten aanzien van bet
risicoprofiel van de gemeente gezien de turbulente fase waarin gemeenten zicb momenteel bevinden. Deze informatie kan
vervolgens worden betrokken in bet maken van beleidsrnatige keuzes.

Accountantsverslag 2015
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De balanspost voorraden betreft vooral de grondexploitatie, bestaande nit de niet in exploitatie genornen gronden en de in
exptoitatie genornen gronden. Gegeven de omvang van uw grondexploitatie en de invloed van de parameters die bepalend
zijn voor de in de toekomst te realiseren restiltaten (zoals kostenstijgingen, vertragingen in tiitgifte, rente-effecten, druk op
verkoopprijzen, etc.), belicbten wij in dit boofdstuk meer gedetailleerd de grondexploitatie. De belangrijkste schattingen in de
jaarrekenitig hebben betrekking op de grondexploitatie. Mede op basis van de begin 2016 geactualiseerde exploitatieopzeften
bebben wij in bet kader van onze controleopdracht de waardering van de bouwgronden in exploitatie en niet in exploitatie
genomen gronden gecontroleerd. Vanwege de ornvang van bet daarin geInvesteerd vermogen, atsook de (inberente) risico’s
hebben wij vooral de focus gelegd op de projecten Majoppeveld en Stadsoevers (beide in exploitatie). Wij hebben voor deze
projecten ook onze specialisten van Deloitte Real Estate Advisory (REA) betrokken voor bet beoordelen van dejuiste
metbodiek, de aannarnes, de berekeningen en de consistente toepassing van de betrokken modellen en de waardering van deze
projecten in dejaarrekening 2015.

Overall zijn bet college en wij van mening dat - rekening boudend met de inherente onzekerbeid van de grondexploitatie - de
waardering van de grondexploitatie in dejaarrekening 2015 juist is.

In onze eerdere rapportages hebben wij ttitvoerig gerapporteerd over de grondexploitatie. De reden van de nadrukkelijke
aandacbt voor dit onderwerp is vooral gelegen in bet felt dat bet in de grondexploitatie geInvesteerd vermogen en de
daarmee gepaarde gaande financiële risico’s voor tiw gemeente aanzienlijk zijn. Ret periodiek uitvoeren van interne
controle op de waardering inclusief onderbotiwingen van de grondexploitatie zorgt voor een ‘sparring partner’ voor de
planeconornen en draagt bij aan bet verder expliciet zicbtbaar en toegankelijk maken van aannames, tiitgangspunten,
onderbouwingen, projectdossiers, etc. De interne controle vindt primair plaats in bet prirnaire proces c.q. bij bet team
Ruimtelijke Ontwikkeling zelf, waarbij in ieder geval de afdelingsmanager, de projectleiders en de planeconomen een
belangrijke rol vervullen. Dit is momenteel vormgegeven door periodiek overleg. De uitkomsten en eventuele
vervolgacties naar aanleiding van dit overleg zijn voor ons niet (altijd) concreet zicbtbaar. Ret is aan te bevelen bierin te
voorzien zodat expliciet zicbtbaar vastligt op welke wijze de belangrijkste parameters zijn getoetst op betrottwbaarheid en
marktconformiteit. Dit betekent niet bet per definitie uitbreiden van controls en meer controle, maar bet zicbtbaar maken
van de controls en controlewerkzaambeden et een heroriëntatie op de kwaliteit en inhoud van controls en een eenduidige
projectbebeersingsstrtictuur die in evenwicbt is met de actuele activiteiten binnen de grondexploitaties met bijhorende
dossiervorming.
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Als sluitstuk is de ‘verbijzonderde’ interne controle vantiit de medewerkers interne controle van het team ID&C
betangrijk. Deze controle is vooral bedoeld om vast te stellen of de controles en beheersmaatregelen in bet primaire
proces zijn uitgevoerd en voldoen aan de daaraan te stellen eisen, zoals toetsing op de onderbotiwing van de
marktconforme waardering van de grondexploitatie. De ‘verbijzonderde’ interne controle fungeert daarmee tevens als
‘voorportaat’ van de accountant en zorgt ervoor dat wij vanuit efficiency en effectiviteit bij de accottntantscontrole zoveel
mogelijk gebruik kunnen maken van de uitgevoerde interne controles.

Over 2015 is ‘verbijzonderde’ interne controle uitgevoerd op de grondaankopen en -verkopen en op enkele
kostprijscalcutaties. Deze interne controle kan en moet o.i. nog scherper, kritischer en diepgaander plaatsvinden,
waardoor voorkomen wordt dat eerst bij de externe controle nog relevante vragen gesteld en opmerkingen gemaakt
moeten worden. Als voorbeeld noernen wij de actualisatie van de calculaties van de grnndexploitaties met name ten
aanzien van de objectivering onderbotiwing van de opbrengsten en de presentatie van de verwacbte restiltaten (juiste
uitgangspunten, parameters onderbouwd en marktconform, realiteit fasering grondverkopen, etc.). Het gaat er daarbij om
dat voldoende ‘countervailing power’ oftewel tegenkracbt wordt georganiseerd waarbij een kritische bescbouwing van
ingenomen standpunten, gehanteerde uitgangspunten e.d. plaatsvindt en dit proces vervolgens ook goed gedocumenteerd
wordt.

______ _____________ _______________

De veruit grootste post met betrekking tot de balanspost voorraden betreft de grondexptoitatie. Door de invloed van de
parameters (zoals kostenstijgingen, fasering, drttk op verkoopprijzen, rente-effecten) die bepalend zijn voor de in de toekomst
nog te realiseren kosten en opbrengsten, hebben wij bij onze controle de grondexploitaties diepgaand gecontroleerd. De
economische situatie heeft immers (nog steeds) grote invloed op de resultaten van (gemeentelijke) grondexploitaties.

De ervaring leert dat de risico’s voor de grondexploitaties zich veelal voordoen ten aanzien van de zogenaamde vijfP’s:

Planning: is de tijdsplanning van de projecten afgestemd op de (on)mogelijkheden in de markt. Immers, de marktbehoefte
bepaalt welke projecten op welk moment te realiseren zijn.

Programmering: in de afgelopenjaren hebben economische ontwikkelingen geleid tot belangrijke wijzigingen in vooral
de woningbehoefte. Is er een kritische analyse van de ‘mix’ van woningen (hutir, koop, vrije kavel, appartementen, etc.)
in de projecten in retatie tot de huidige marktvraag in de gemeente?

• Prijs: inherent gevoig van de econornische crisis is dat de verkoopprijzen van woningen en dus van grond onder drtik
staan. Is afgewogen welke prijzen kunnen worden gehandhaafd, rekening hotidend met bet risico dat gronden later of in
bet geheel niet worden afgenomen?

• Parameters: welke parameters zijn gebrtiikt voor rente, kosten- en opbrengststijging en zijn deze voldoende
geobjectiveerd en onderbouwd?

• Ptankosten: zijn de plankosten voldoende consistent, geobjectiveerd en onderbottwd?
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De grondexptoitaties zijn met deze uitgangspunten opnieuw doorgerekend (geactualiseerd) en waar nodig zijn de
verwacbtingen bijgesteld, waarmee tevens is beoordeeld of de niet in exploitatie genomen gronden en bet onderbanden werk
in dejaarrekening op eenjuiste wijze zijn gewaardeerd en of er mogelijk een (aanvullende) verliesvoorziening moet worden
getroffen.

Ultimo 201 5 is op basis hiervan circa € 5,1 miljoen (2014 € 1,8 miljoen) opgenomen in de verliesvoorziening. orn de naar
verwachting niet meer met verkopen goed te maken kosten te dekken. In 2015 is een verliesvoorziening getroffen en
gepresenteerd van circa € 2,9 miljoen respectievelijk circa € 0,3 miljoen voor de woningbouwcomplexen ‘Stadsoevers’
respectievelijk Gebrande Hoef(Moerstraten)’ aismede voor bedrijventerrein ‘Majoppeveld’ € 0,9 miljoen en is de eerder
getroffen vertiesvoorziening van circa € 1,3 miljoen voor woningbouwcomplex “t Zand’, dat in 2016 in exploitatie wordt
genomen, vanwege het verwachte voordelig resultaat vrijgevallen. Daarnaast zijn de verliesvoorzieningen voor de overige
comptexen, indien en voor zover van toepassing, bijgesteld.

Voor een nadere onderbouwing op de ontwikkelingen met betrekking tot de grondexploitatie verwijzen wij naar paragraaf
Grondbeleid van bet jaarverslag. Daarin worden ontwikkelingen in de complexen. de prognose voor de komendejaren en de
daarmee gepaard gaande risico’s nader toegelicht.

Een belangrijke ratio voor de grondexploitatie is de verhouding tussen bet geInvesteerd vermogen (inctusiefvoorziening), de
algemene reserve grondexploitatie en de te verwachten toekomstige resuttaten. Dit geeft een beeld van de tnate waarin de
grondexploitatie over een buffer beschikt om eventctele tegenvallers op te vangen en in hoeverre het geactiveerde vermogen in
de toekomst naar uw verwachting kan worden terugverdiend. Schematisch is dit voor de gerneente Roosendaal als volgt weer
te geven (bedragen x € 1 .000):

Omschrijving 2015 2014

Nog niet in exploitatie genomen gronden 6.682 6.022

In exptoitatie genomen gronden 46.103 50.055

Totaal geactiveerd 52.785 56.077

Voorziening verwachte verliezen 5.05 3 1 .820

Totaal geactiveerd minus voorziening 47.732 54.257

Bestemmingsreserve grondexploitatie ( weerstandsvermogen) 0 237

Verwachte toekomstige positieve resultaten complexen (contante waarde) 75 3.25$

Buffer voor bet opvangen van tegenvallers 75 3.495

6%

Waardering en resultaten grondexploitaties

Buffer in een percentage van bet geactiveerd_vermogen
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Bij bet bovenstaande overzicbt merken wij bet volgende op:

In het overzicht is ook de boekwaarde van Borchwerf II (ultimo 2015 circa€ 10,6 rniljoen) opgenomen. De verdere
ontwikkeling/gronduitgifte biervan vindt plaats in een B.V./C.V. Hiervoor zal, op grond van de gesloten
samenwerkingsovereenkomst, levering van de desbetreffende gronden tegen de boekwaarde aan de C.V. plaatsvinden.
Naar ons is meegedeeld vindt momenteel door de vennoten in de C.V. overleg plaats over bet financieel
meerjarenperspectief van de C.V. aan de hand van de geactualiseerde grondexploitatie per 1 januari 2016. Aangezien
uw gerneente vanwege de nog bestaande grondexptoitatie Borchwerf II met een relatiefhoge boekwaarde een groot
financieet belang beeft bij de ontwikkelingen binnen de C.V. beeft adviseren wij ti deze ontwikkelingen nauwlettend
te blijven volgen en uw gemeenteraad bierover te informeren. Vanuit de C.V. is tot op beden twee keer tussentijds
dividend uitgekeerd en/of toegekend aan de hierin deelnernende B.V.’s (waaronder de twee B.V.’s waarin de
gemeente zelfdeelneernt). De uttimo 2015 voor de gemeente aanwezige ‘stille reserve’ (i.c. de waarde van bet eigen
vermogen tiltimo 2015 volgens de concept jaarrekeningen 2015 van de B.V.’s en C.V. onder aftrek van de waarde
tegen bistorische uitgaafprijs zoals opgenomen in dejaarrekening 2015 van de gemeente) in de eigen
vermogensposities van de B.V.’s en C.V. waarin de gemeente direct of indirect deelneernt bedraagt circa
€3,1 mitjoen.

Majoppeveld beeft ultimo 2015 een totate boekwaarde van circa € 21,2 rniljoen en een verwacbt nadelig resultaat bij
afsluiting (prognose 2025) van circa € 0,9 miljoen (netto contante waarde per 1 januari 2016) dat in een voorziening is
opgenomen. Begin 2016 beeft de gemeente een groot deel van de grondpercelen in Majoppeveld laten taxeren. In de
actualisatie van de exploitatieopzet is uitgegaan van deze getaxeerde grondprijzen. Als gevoig biervan is bet
verwacbte resultaat voor Majoppeveld orngeslagen van een verwacbte beperkte winst in een verlies van circa
€ 0,9 miljoen. In verband met de nog lange doorlooptijd van dit complex en een retatiefgrote athankelijkbeid van in
de komendejaren te realiseren grondverkopen is bet van belang periodiek de voortgang in de verkopen te monitoren
en bierover te rapporteren. Daarbij adviseren wij u in meerdere gevoetigheidsscenario’s de athankelijkbeid van de
verschitlende variabelen inzichtelijk te maken en door te rekenen en te bezien op welke wijze en met welke
maatregelen deze variabelen in positieve zin te stimuteren en te beInvloeden zijn. De gemeente betracbt meer
aansluiting op de huidige marktomstandigbeden door bet uitgiftetempo verder te verspreiden over dejaren. De
omvang van bet buidige programma is ecbter vooraisnog niet onderbouwd met actueel rnarktonderzoek, waardoor de
marktconformiteit van bet programma (nog) niet kan worden vastgestetd. Derbalve vormt bet programma ondanks bet
aangepaste uitgiftetempo een risico voor de waardering van de grondexploitatie. Voor dejaarrekening 2016 is bet aan
te bevelen een actueel marktonderzoek uit te laten voeren op bet buidige programma.

• Voor Stadsoevers beeft de gemeenteraad in december 2015 een exploitatieopzet vastgesteld, waarmee dit toekornstig
woningbotiwgebied in exploitatie is genomen. Ultimo 2015 beeft Stadsoevers een boekwaarde van circa € 5,7 miljoen
welke voornamelijk bestaat uit de boekwaarde van de gronden en nog aanwezige opstallen in bet plangebied welke,
vanwege de gewijzigde toekornstige bestemming, zijn overgeheveld van de materiële vaste activa naar de voorraden.
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In de exploitatieopzet is voor circa € 2,9 rniljoen aan ‘interne’ opbrengsten opgenomen (‘bijdragen
(meerjaren)programmabegroting 2016 e.v. ad € 250.000 per jaar gedurende 5jaar’ en ‘bijdrage geraamde
kapitaallasten 2016 e.v. ad € 326.000 per jaar gedurende 5 jaar’). Omdat bet BBV voorschrijft dat interne
opbrengsten/bijdragen niet als opbrengst kwalificeren betekent dit dat de exploitatieopzet in feite als verliesgevend
moet worden bestempeld en hiervoor een verliesvoorziening ad circa € 2,9 miljoen moet worden getroffen en
gepresenteerd. In dejaarrekening 2015 is dit ook als zodanig tot uitdrukking gebracht. Door opname van deze
‘inteme’ opbrengsten/bijdragen in de door de gemeenteraad vastgestelde exploitatieopzet is in de meerjarenbegroting
al wel in de dekking van bet gepresenteerde verlies voorzien.

In verband met de nog lange doorlooptijd van dit complex. het felt dat de kosten voor verwerving, botiw- en woonrijp
maken c.a. nog in belangrijke mate gemaakt moeten worden aismede een relatiefgrote athankelijkheid van de in de
komendejaren te realiseren grondverkopen, is bet van belang de kostenbtidgetten stringent te bewaken en periodiek
de voortgang in de verkopen te monitoren en over deze onderwerpen te rapporteren. Daarbij adviseren wij u in
meerdere gevoeligheidsscenario’s de athankelijkheid van de verschillende variabelen inzichtelijk te maken en door te
rekenen en te bezien op welke wijze en met welke maatregelen deze variabelen in positieve zin te stimuleren en te
beInvloeden zijn.

De resterende woningbouwcomplexen bebben een verwacbt resultaat bij afsluiting van nagenoeg nihil. Daamaast is in
2015 als gevolg van de getroffen (aanvullende) verliesvoorzieningen de bestemmingsreserve grondexploitatie
volledig aangewend en biedt deze niet langer meer een bciffer om eventuele toekomstige nadelige bijstellingen van de
verliesvoorzieningen op te vangen. Het is derbalve van belang om ook voor deze complexen, mede in verband met de
(soms) nog langere doorlooptijd en een relatiefgrote athankelijkbeid van in de komendejaren te realiseren
grondverkopen periodiek de voortgang in de kostenontwikkeling en verkopen te monitoren en hierover te rapporteren.

Uit bet bovenstaande blijkt bet volgende:

• De gemeente Roosendaal heefi nog een aanzienlijk geactiveerd volume aan grondexploitaties. Ruirn 80% hieiwan
betreft de grondexploitaties Majoppeveld, Borcbwerf II en Stadsoevers. Het is derhalve van belang dat daarom goede
aandacht naar de ontwikkelingen en waardering van deze exploitaties uit gaat.

• De resterende woningbouw grondexploitaties hebben een relatief beperkter aandeel in het totale volume.

Ret totaal geactiveerd vermogen is in 2015 afgenomen. Dit komt voornamelijk doordat in complex Borchwerf II in
2015 een aantat grote grondverkopen heefi plaatsgevonden ten behoeve van realisatie distributiecentrum Primark en
de gereal iseerde verbindingsweg ‘AS 8/A 17’.

Ret weerstandsvermogen inclusieftoekomstige resultaten is in 2015 in zowel absolute als relatieve zin gedaald naar
nibil. Dat betekent dat eventuele toekomstige tegenvallers niet meer ‘binnen de grondexploitatie zeif kunnen worden
opgevangen.
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De boekwaarde van de niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG) ultimo 2015 bedraagt 6,7 mitjoen (exciusief
voorziening voor verwachte verliezen). De belangrijkste locatie hierin betreft ‘t Zand (boekwaarde ultimo 2015 circa
€ 4,6 miljoen). In 2016 heeft de gemeenteraad een exploitatieopzet voor ‘t Zand vastgesteld zodat dit complex in 2016 in
exploitatie wordt genornen en niet langer meer als NIEGG zat kwaliftceren. In verband met een verwacht voordelig
resultaat op de vastgestelde grondexploitatie, waarbij de inbreng van de boekwaarde van de NIEGG kan worden
terugverdiend, is de in voorgaande getroffen verliesvoorziening van circa€ 1,3 mitjoen in 2015 vrijgevallen.

De commissie BBV heeft in 2015 haar notitie ‘Grondexploitaties’ vastgesteld. Deze notitie bevat diverse deels
aangescherpte (verslaggevings)voorschriften voor de waardering van grondexploitaties en NIEGG’s die vanaf 2016
moeten worden toegepast. Wij adviseren u de financiële effecten uit de notitie in de loop van ditjaar verder door te
rekenen en in bijgestelde exploitatieopzetten c.a. door uw gemeenteraad te laten vaststellen.
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Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van (extra) taken op het terrein van de Jeugdwet,
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Participatiewet. Kort sarnengevat zijn de belangrijkste wijzigingen:

• Participatiewet: sarnenvoeging WWB c.a., Wsw en Wajong. Vanaf 2015 is geen nieuwe instroorn in de WSW meer
mogelijk.

• Wmo 2015: bestaat uit de ‘otide’ Wmo, bet beschermd wonen en de overbeveling van Iangdurige zorg vanuit de AWBZ.
Naast de huisboudelijke ondersteuning is hier bijvoorbeeld begeleiding, kortdurend verblijf en dagbesteding bij gekomen.

• Jeugdwet: volledig nieuw voor gerneente. Betreft een overbeveling van taken vanuit provincie en rijk.

Orn deze nieuwe taken vorm te geven, bebben alle gemeenten grote inspanningen geleverd orn tijdig de benodigde contracten
te sluiten met zorgaanbieders, administraties in te ricbten, managementinformatie in te richten, etc. Gemeenten zijn vooral bij
de verantwoording en controle van de getrouwheid en rechtrnatigheid van de bestedingen tegen problernen aangelopen, zoals:

• Voor bet vaststellen van de rechtmatigbeid en de prestatielevering zijn gemeenten sterk athankelijk van derden.

• Zorgaanbieders geven aati dat een individuele verantwoording per gerneente onmogelijk is.

• ‘Recbt op zorg’ bij Jeugdzorg niet altijd in beeld door rechtstreekse verwijzing huisarts/specialist.

• Woonplaatsbeginsel leidt bij Jeugdzorg tot verscbillen tussen zorginstellingen en gemeenten.

• Fouten en onzekerheden bij verwerking van PersoonsGebondenBudgetten (PGB) bij SVB.

Uw gemeente heeft voor bet boekjaar 2015 veel inspanningen geleverd om de getrouwheid en rechtmatigbeid van de
bestedingen binnen het sociale domein vast te kunnen stellen. De zogenaamde ‘spendanalyse’ is hierbij bet vertrekpunt
geweest. Deze analyse geeft inzicbt in de geldstromen binnen bet sociale domein en de derden partijen waarmee de gemeente
Roosendaal zaken doet alsook van_athankelijk_is.

Accountantsverslag 2015
Gemeente Roosendaal
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Decentralisaties

Accountantsverslag 2015
Gemeente Roosendaal

In hoofdlijnen is de spendanalyse als volgt weer te geven (de Participatiewet blijft hierbij btiiten beschouwing, aangezien
hierin - behoudens enkele formete punten - feitelijk niets is gewijzigd):

Inzicht in geldstroinen Jettgdzorg en Wino algemeen (x 61 ntiljoen,)
Algernene voorzieningen Jetigd en Wrno 3,9

Inzicht in geldstronien Jettgdzorg (x 61 miIjoen)
Individuele voorzieningen Jeugd 17,4
Veiligheid,jeugdreclassering en opvang Jeugd 2,0
PGB Jeugd via SVB 1,2
Eerstelijnsloket Jeugd 3,2
$zthtotaat 23,8

Inzicht in geldstromen Wino (x 61 miljoen)
Maatwerkvoorziening (irn)materieel Wmo 12,0
Opvang en beschermd wonen 0,2
PGB Wmo via SVB 2,2
Eerstelijnsloket Wrno 0,3
$tthtotaal 14,7

Totaal Jettgd en Wino (x 61 mi/joel,) 42,4

Hierna gaan wij nader in op onze bevindingen en aanbevelingen naar aanleiding van de controle van de bestedingen voor bet
sociale domein.
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Decentralisaties

Accountantsverslag 2015
Gemeente Roosendaal
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Detailbevindingen
decentral isaties

Op 2 en 23 mel 2016 alsmede op 1 juni 2016 bebben wij (teden van) uw auditcommissie geInformeerd over onze bevindingen
en adviezen en de actiepunten voor uw gemeente op het gebied van bet sociaal domein. De gerneente heeft opvolging
gegeven aan de adviezen en actieptinten, maar had op dat moment nog niet alle informatie van derden ontvangen. De nog
ontbrekende informatie betrof:

• De controleverkiaring bij de (landelijke) bestedingen Persoonsgebonden Budgeften (PGB’s) van de Sociale
Verzekeringsbank.

• Een aantal verantwoordingen met controleverkiaring van zorgaanbieders inzake geleverde zorg in natura (WMO) en/of
Jeugdwet.

• Bestuursverklaringen bij verantwoordingen van zorgaanbieders (met een bestedingsbedrag over 2015 van minder dan
€ 50.000 over 201 5; in de meeste gevallen betrof het zorgaanbieders met een bestedingsbedrag 2015 van minder dan
€ 10.000) inzake geleverde zorg Wmo en/of Jeugdwet.

Deze punten waren belangrijk voor bet afronden van dejaarrekening en onze controle. Inmiddels is de betreffende informatie
ontvangen en hebben wij onze controle afgerond. Naar aanleiding van de controle is sprake van:

• Een onzekerheid in de bestedingen ten laste van de PGB’s Wmo en Jeugdwet van de SVB voor een totaalbedrag van
€ 3.3 84.000.

• Een onzekerheid in de bested ingen Wmo en/of Jeugdwet bij twee zorgaanbieders voor een totaalbedrag van € 849.000,
voornamelijk als gevoig van bet ontbreken van een goedkeurende controleverkiaring bij de verantwoording van de
zorgaanbieder.

• Een onzekerheid in de bestedingen Wmo en/of Jeugdwet voor een totaalbedrag van € 5 98.000 als gevoig van het
ontbreken van bestutirsverklaringen bij de verantwoording van de zorgaanbieders.

Het totaal van deze onzekerheden ad € 4.831 .000 is kielner dan de goedkeuringstolerantie voor onzekerheden en heeft
daardoor geen effect op de strekking van onze controleverkiaring.



Overige onderwerpen

Accountantsverslag 2015
Gemeente Roosendaa



Overige onderwerpen

Proces
totstandkoming
S1Sa-bijiage

Single information Single audit

Accountantsverslag 2015
Gemeente Roosendaal

De procedure die uw gerneente moet naleven bij de aanlevering van de bestanden aan het CBS is niet gewijzigd ten opzichte
van 2014. Uw gerneente dient in een vast, voorgeschreven stramien een zestal documenten aan het CBS te leveren. De SiSa
bijiage die opgenornen is in dejaarrekening is opgesteld door de gerneente. Wij hebben de SiSa-bijiage gecontroleerd op
basis van de door ti opgernaakte SiSa-bijiage en de nota verwachtingen accountantscontrole SiSa 2015. Hierbij stellen wij de
juistheid van de gegevens in de SiSa-bijiage vast. Wij willen benadrukken dat u als gerneente zeif verantwoordelijk bent voor
de volledigheid van de te verantwoorden indicatoren zoals opgenomen in de SiSa-bijiage. Indien een ‘0’ is ingevuld, zijn wij
bij uw organisatie nagegaan of deze ‘0’ terecht is ingevuld. U heeft dit aan ons bevestigd.

_____________________________
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Overige onderwerpen

E3 Subsidieregeling sanering verkeerslawaai - - -

( inclusief bestrijding spoorweglawaai)

E27B Brede doeluitkering verkeer en vervoer SiSa tussen - - -

medeoverheden

GIA Wet sociale werkvoorziening (Wsw)_totaal 2014 - - -

G2 Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 - - -

Participatiewet gemeentedeel 2015

G3 Besittit bijstandverlening zelfstandigen 2004 - - -

(exclusief levensonderhoud beginnende
zelfstandigen)_gerneentedeel 2015

Proeftuinen Stadsoevers - - -

Totaal - - -

Fouten en
onzekerheden
SiSa-bijiage

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 2015 in bet kader van SiSa zijn verantwoord. Wij doen dit met
een tabel, die wij ook moeten opnemen als er geen fouten of onzekerheden geconstateerd zijn. Per regeling is hierin
aangegeven of, en zoja welke, financiële fouten of onzekerheden zijn geconstateerd:

D9 Onderwijsachterstandenbeleid 2011-2015 (OAB)

Uit de bovenstaande tabel blijkt dat wij geen fouten of onzekerheden hebben geconstateerd die de hiervoor geldende
rapporteringstoleranties overschrij den.

Accountantsverslag 2015
Gemeente Roosendaal
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Overige onderwerpen

Getrouwheidsfouten
en tevens rechtmatig
heidsfouten

Accountantsverslag 2015
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Bevindingen

Rechtmatigheid

• De in bet kader van de rechtmatigheidscontrole over 2015 uit te voeren interne controles zijn grotendeels voorafgaand aan
de jaarrekeningcontrole door ci afgerond en geevalueerd. De interne controles zijn over bet algerneen van een voldoende
niveau. Uit de interne controles zijn geen noemenswaardige bijzonderbeden gebleken.

• Zoats bekend valt de gerneente onder de werking van de EU-aanbestedingsregets. Dat betekent onder meer dat leveringen
en diensten, die een (contract)waarde van € 209.000 (EU-drempelbedrag 2016/2017, voor 2015 bedroeg deze
€ 207.000) overstijgen, (mogelijk) Europees moeten zijn/worden aanbesteed. Bij afgesloten contracten is de duur en
omvang van de jaartijkse (contract)waarde van belang; bijvoorbeeld, een contract voor drie jaar met een jaarlijkse waarde
van € 80.000 beeft een totale contractwaarde van € 240.000 en moet derhalve Europees zijn aanbesteed. Voor de toetsing
van contracten die voor onbepaalde tijd zijn gesloten gaat bet EU-aanbestedingsrecht nit van een
vermenigvutdigingsfactor van vierjaar. Teneindejaarlijks te kunnen toetsen of voor de, door de gerneente verricbte,
inkoop van leveringen en diensten de EU-aanbestedingsregelsjctist zijn toegepast (en deze inkopen derbalve recbtrnatig
zijn) is bet van belang door de interne controlemedewerkers bierop gedurende en na afloop van iederjaar een
crediteurenanatyse te laten plaatsvinden. Deze analyse kan vorm en inhoud worden gegeven door de inkoopwaarde per
crediteur uit de fmanciële administratie te laten sarnenstellen en voor iedere creditecir, waarvan de inkoopwaarde meer
bedraagt dan € 50.000 opjaarbasis (in verband met een EU-drempelwaarde van iets meer dan € 200.000 en de voor de
toetsing relevante (maximale) contractduur van vierjaar) en/of het over de afgelopen vierjaar bepaalde inkoopvoturne de
EU-drempel overscbrijdt, vast te stellen ôfde leveringen en/of diensten van deze crediteur Europees hadden moeten
worden aanbesteed en zoja, of dat ook is gebeurd. Tot op beden werd deze interne controle aan hand van
deelwaarnerningen ci itgevoerd. Vanwege het toegenomen belang orn d it belangrij ke rechtmatigbeidsaspect integraal vast
te stellen adviseren wij ci om deze crediteurenanalyse periodiek cut te blijven voeren en de hieruit geIdentificeerde te
onderbouwen waarnerningen integraal te toetsen.

• Voor de rechtmatigbeidsbevindingen inzake de bestedingen 2015 sociaal dornein verwijzen wij u naar de paragraaf
‘Decentratisaties’ van dit accountantsverslag.

In de managementsamenvatting is een nadere toelichting opgenornen op de tijdens de controle geIdentificeerde, niet
gecorrigeerde getrouwbeidsfouten. Deze bedragen in totaal (per saldo) € 1 84.000. Dc getrouwheidsfouten wegen brcito (voor
de absolute waarde) ook nice als recbtmatigheidsfouten. Dit leidt tot een recbtmatigheidsfocit van in totaat €3 15.000.



Overige onderwerpen

-.

Afsluitend Naast de hiervoor genoemde fouten en onzekerheden, is geen sprake van andere resterende fouten of onzekerheden voor de
rechtrnatigheid van de baten, lasten en balansrnutaties 2015. De hiervoor genoernde fouten zijn kleiner dan de door de
gerneenteraad bepaalde goedkeuringstoleranties en hebben daarorn geen effect op de strekking van ons
rechtrnatigheidsoordeel bij de jaarrekening 2015.

Accountantsverslag 2015
Gemeente Roosendaal
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Overige onderwerpen

De normen voor bet begrotingscriteriurn zijn gebaseerd op artikel 189, 190 eu 191 van de Gemeentewet en moet de
gemeenteraad zeif nader invutten en concretiseren. Dit gebeurt door middel van de begroting en via de verordening op het
financieel bebeer ex artikel 212 van de Gemeentewet. Het systeem van budgetbeheer en -bewaking moet waarborgen dat de
baten en lasten binnen de begroting blijven en dat bet college belangrijke wijzigingen of dreigende overscbrijdingen tijdig
rneldt aan de gemeenteraad, zodat de gemeenteraad bierover tijdig (binnen bet begrotingsjaar) een besluit kan nemen.
Een systeem met onvoldoende waarborgen voor tijdige melding aan de gemeenteraad van budgetoverscbrijdingen beeft bet
risico in zich dat het college inbreuk maakt op bet budgetrecht vati de gemeenteraad.

Het begrotingscriterium is verder verfijnd en uitgewerkt in de Kadernota Rechtmatigheid 2015 van de Commissie BBV.
Een overschrijding van de begroting is attijd onrecbtmatig, maar hoeft de accountant niet in alle gevallen mee te wegen in zijn
oordeel. Essentieel is dat de raad nadere regels kan stellen wanneer kostenoverschrijdingen die zijn gecompenseerd door
direct gerelateerde opbrengsten (1), kostenoverschrijdingen passend binnen bet beleid (2) en kostenoverscbrijdingen bij open
einderegelingen (3) moeten meewegen bij bet oordeel van de accountant. De gemeenteraad van Roosendaal heeft geen nader
beleid vastgesteld, zodat bet uitgangspunt geldt dat de accountant de genoemde kostenoverschrijdingen niet betrekt bij de
beslissing of hij al dan niet een goedkeurend rechtrnatigheidsoordeel kan afgeven.

Daarnaast moet de accotintant de kostenoverschrijdingen - waarvan het college in de jaarrekening aangeeft dat de raad deze
nog dient te autoriseren - in bet accountantsverslag aan de orde stellen. Extra lasten die zijn gemaakt omdat extra opbrengsten
daarvoor de ruimte bieden, terwijl deze extra lasten niet direct zijn gerelateerd aan de extra opbrengsten en waarbij de raad
nog geen besluit beeft genomen over de aanwending van deze extra opbrengsten, zijn onrecbtmatig.

In totaat heeft uw gemeente € 269,8 miljoen aan lasten begroot (na wijziging), tegenover € 253,7 miljoen aan werkelijke
lasten. Dit is in totaal een onderrealisatie van € 16,1 rniljoen (6%). Aan baten had uw gemeente een bedrag van
€ 269,8 miljoen begroot, tegenover € 26 1,0 miljoen aan werkelijke baten. In totaal gaat bet om een lagere realisatie aan baten
van € 8,8 rniljoen (3%).

In bet kader van de begrotingsrechtmatigbeid moet de accotintant kijken naar de lastenoverscbrijdingen per programma
alsook per (investerings)krediet per beleidsterrein. Op geen van de programma’s is een begrotingsoverscbrijding op de lasten
ontstaan. Bij de toevoegingen aan de reserves alsook bij één ‘krediet’ (Programma 2 ‘Sport’) is, rekening botidend met de
hiervoor beschreven ‘spelregels’, sprake van een begrotingsoverschrijding op de lasten resp. bet krediet. Het college beeft de
overschrijdingen beoordeeld op de diverse categorieen begrotingsoverschrijdingen, zoals genoemd in de kadernota van de
Commissie BBV.

_______ _________________________________

Accountantsverslag 2015 31
Gemeente Roosendaal 3114119540/2016. 057850/RVB

Bevindingen

Begrotingsrechtmatigheid



Overige onderwerpen

Krediet Programma 2, onderdeel Sport (heeft betrekking op de
transactie in verband met de overname van de ondergrond en
accommodatie van zwembad de Stok) € 3.959.000 V

Wij verwijzen voor een inhoudelijke en meer specifieke analyse van deze overschrijdingen naar de paragraaf ‘Nadere analyse
begrotingsrechtmatigheid’ in dejaarrekening, waarin een nadere analyse van de (begrotings)rechtrnatigheid 2015 is
opgenomen.

_______________________ ____________________ ______ _____ ____________________

Accountantsverslag 2015
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Wij hebben de analyses en onderbouwing van de begrotingsoverschrijdingen beoordeeld en kornen op basis hiervan tot bet
volgende overzicht:

Begrotings- Onrechtmatig, Onrechtmatig,
Lastenoverschrijding programma afwijking telt niet mee telt wel mee

Toevoegingen reserves € 5.289.000 V



Afsluitende onderwerpen
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Afsluitende onderwerpen

Bevestigingen van
het college

Meningsverschil met
management of
beperking in
reikwijdte van de
controle

A

Betrouwbaarheid
continuiteit van de
automatiserings
orngeving

Accountantsverslag 2015
Gemeente Roosendaal

WI] hebben van bet college een ondertekende scbriftelijke bevestiging bij dejaarrekening ontvangen.
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Er zijn geen meningsverschilten met bet college geweest en er waren geen beperkingen bij de uitvoering van onze controle.
Naar onze mening is ons bij de uitvoering van onze controleopdracht door bet college en de medewerkers van de gerneente
Roosendaal de volledige medewerking verleend en bebben WI] volledige toegang tot de benodigde informatie gehad.

Normering
topinkomens
fWNT)

De Wet normering bezotdiging topfunctionarissen publieke en semipubtieke sector (WNT) is in werking getreden met ingang
van januari 2013. De WNT regelt niet alleen de openbaarmaking van topinkornens in de publieke en semipublieke sector,
maar stelt ook maxima aan de boogte van de bezoldiging van topfunctionarissen en tevens aan de ontstagvergoedingen.

Met ingang van I januari 2013 is bij wet vastgelegd dat rechtspersonen of organisaties die volledig of in aanzienlijke mate uit
publieke middelen zijn gefinancierd beloningen van topfunctionarissen openbaar dienen te maken, ook als deze de in de wet
gestelde maximale bezotdiging niet te boven gaat (maximale bezoldiging 2015: € I 7$.000). Daarnaast dienen gemeenten bet
salaris openbaar te maken van overige medewerkers die een bezoldiging ontvangen boven deze norm. Ten sloffe stelt de
WNT een aantat overige eisen, zoals een maximale ontslagvergoeding voor topfunctionarissen van € 75.000.

In 2015 is voor geen van de topfunctionarissen (bij wet zijn hiervoor aangewezen de griffier en de
gemeentesecretaris/algemeen directeur) en overige medewerkers sprake van een overschrijding van de grensbedragen.

Naleving van wet- en
regelgeving overig

Wij bebben geen kennis van te rapporteren omstandigbeden in verband met bet niet-naleven van wet- en regelgeving.

Onzejaarrekeningcontrole is gericht op het geven van een oordeel omtrent dejaarrekening zelf en is niet primair gericht op
het doen van uitspraken omtrent de betrouwbaarheid en de continuIteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking als
geheel of van onderdelen daarvan. Onze bevindingen daaromtrent raken dan ook slecbts die onderdelen die wij onderzocht
hebben in bet kader van dejaarrekening, wat wil zeggen dat wij geen volledigheid pretenderen.



Afsluitende onderwerpen
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FraudersicoanaIyse

Met betrekking tot de door ons uitgevoerde werkzaamheden betreffende de betrouwbaarheid en continulteit van de
geautomatiseerde gegevensverwerking hebben wij in bijlage D een overzicbt opgenomen van de mate waarin de gemeente
Roosendaal in 2015 follow up beeft gegeven aan de IT-bevindingen uit een eerdere EDP audit. Kortbeidshalve verwijzen wij
hiernaar.

Ats onderdeel van onze controle hebben wij bet college verzocbt inzicht te geven in de eigen inscbaffing van bet risico dat de
jaarrekening een materiële afwijking zoti ktinnen bevatten als gevoig van fratide of vanwege de overtreding van wet- en/of
regelgeving, in de aard, omvang en frequentie van deze inschaffingen, bet proces dat bet college daarbij hanteert, alsook de
commtinicatie daarover met bet personeel en de gemeenteraad. Als onderdeel biervan bebben wij gevraagd daarbij mede
inzicht te geven in de eigen risico-inscbatting ten aanzien van corporate compliance vraagstukken, zoats bet risico van
corruptie.

Tijdens deze gesprekken heeft bet management aangegeven zich bewust te zijn van frauderisico’s. Hierbij heeft bet
management ook voorbeelden gegeven van de manier waarop zij deze bebeerst. Een belangrijke beheersingsmaatregel is bet
uitvoeren van periodieke interne controle op de qtia omvang en fmanciële risico’s belangrijkste processen. Daarnaast is
- zoals wij in de managementletter ook hebben vermeld - in 2015 een eerste interne (fraude)risicoanalyse opgesteld. Daarbij
beeft uw gemeente voor een viertal onderkende (fraude)risicogebieden een organisatiebrede frauderisicoanalyse uitgevoerd en
deze gestructureerd vastgelegd.

Tegelijkertijd stellen wij vast dat bet maken en/of periodiek actualiseren van een dergelijke gerichte (fraude)risicoanalyse nog
geen zicbtbaar onderdeel vormt van de interne beheersingsomgeving. Uw organisatie loopt bierdoor bet risico dat de interne
bebeersing door actuete ontwikkelingen kwetsbare plekken bevat die onopgemerkt blijven.

De btiidige economiscbe ontwikkelingen kunnen voor bedrijven, instellingen en bun werknemers leiden tot verboogde
prikkels of gelegenheden tot bet doen van of meewerken aan fraude en/of transacties met een ongebruikelijk karakter.
Gelet op bet belang van een risicoanalyse die is toegespitst op de huidige economiscbe ontwikkelingen en actuele interne
beheersing attenderen wij u op de algemene ptiblicatie ‘frauderisicoanalyse door directie en toezicbtboudend orgaan’ en de
verdieping daarvan in de publicatie ‘Bribery and corruption, considerations of risks by management and those cbarged witb
governance’.

___________ _____

Fraude In Nederland is de accotintant weftelijk verplicbt om alle ontdekte fraudegevallen te rapporteren aan bet management en - bij
onvotdoende adequate opvolging door het management - het toezichthoudend orgaan van de organisatie. Wij merken op dat
onze controle niet specifiek is ingericbt op bet ontdekken van fraude. De accountant is wel verantwoordelijk voor bet
betrekken van frauderisico’s in de planning en uitvoering van zijn controleopdracbt.

____________________

Accountantsverslag 2015
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Wij hebben een fraudediscussie gevoerd met bet controleteam en bet onderwerp fraude besproken met bet management en de
auditcommissie van de gerneente Roosendaal, waarbij wij de nadruk hebben gelegd op de vermoedens van rnateriële
onjuistbeden als gevoig van fraude in de jaarstukken. Van bet management bebben wij de bevestiging ontvangen dat er geen
onregelmatigheden zijn geconstateerd, waarbij bet management of werknemers die een belangrijke rol spelen bij de
maatregelen van interne beheersing of anderen in het geval dat de fraude van materieel belang kan zijn op dejaarrekening,
zijn betrokken.

Tevens hebben wij zelfstandig werkzaambeden ttitgevoerd die gericbt waren op het risico van het ‘omzeilen’ van de interne
bebeersingsmaatregeten door het management te detecteren. Wij hebben specifieke controles uitgevoerd op memoriaal
boekingen en schattingen en hebben significante en ongebruikelijke transacties met behuip van gegevensanalyses onderzocht.

Ten aanzien van frauderisico’s hebben wij een kritiscbe grondbouding, waarbij opgemerkt moet worden dat de controle niet
specifiek is gericht op bet ontdekken van fraude. Tijdens de uitvoering van onze controle van dejaarrekening 2015 bebben
wij geen aanwijzingen verkregen dat er sprake is geweest van fraude.



Bij lagen
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Bijiage A: Onaffiankelijkheid
Bevestigin onafliankelijkheid

De voorschrifien in het kader van onathankelijkheid zijn binnen de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (de NBA) opgenornen in de ‘Verordening inzake

Onathankelijkbeid (ViO)’ en vormen een belangrijk onderdeel van bet ‘normenkader’ waaraan een accountant moet voldoen. De naleving van de ViO is binnen de
organisatie van Deloitte ingebed.

Op basis van onze toetsing concluderen wij dat onze onathankelijkbeid als certificerend accountant bij de gemeente Roosendaal in 2015 voldoende is gewaarborgd.
Een overzicht vati de qua ornvang belangrijkste aanvullende dienstverlening - naast de controle van dejaarrekening vati de gemeente Roosendaal - bebben wij hieronder

opgenomen.

Aanvuttende dienstverlening

Accoutitantscontrole specifieke (subsidie)verantwoordingen

Ondersteuning bij opstel len frauderisicoanalyse

Verstrekken third party mededeling over de DigiD ICT-beveiliging van Green Valley

Acttial iteitenbijeenkomst inzake aandachtspunten BBV en 3D’s

Op grond van de door ons getroffen rnaatregelen en uitgevoerde onathankelijkheidsevaluatie zijn wij van mening dat onze onathankelijkbeid als certificerend accountant

bij de gemeente Roosendaal voor 2015 in voldoende mate is gewaarborgd.
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Bijiage B: Reikwijdte van de controle 2015

Dc opdracht die u ons heeft vet strekt

Binnen bet kader van de meerjarige overeenkomst tussen uw gerneente en Deloifte Accountants B.V. tot bet controleren van uwjaarrekening bevestigen wij formeel elk
jaar de onderlinge afspraken met een opdracbtbevestiging. Met de opdrachtbevestiging van 18 november 2015, kenmerk 2015.39$02/MC, heeft u ons op meer
gedetailleerde wijze opdracht gegeven tot het controleren van dejaarrekening 2015. De doelstelling van de controle is bet afgeven van een controleverkiaring bij de
jaarrekening van de Roosendaal. In dit accountantsvers!ag geven wij een toelicbting op de bevindingen naar aanleiding van de controle.

Onze controleaanpak bestaat in boofdtijnen uit drie fasen: de risicoanalyse, de interim-controle en dejaarrekeningcontrole.

GezamenIike risicoanalyse als basis

Onze controte start met bet maken van een analyse van de risico’s waar u als gemeente mee te maken beeft. Deze risicoanalyse zien wij als een gezamenlijke actie van ons
controleteam en vertegenwoordigers van uw gemeente en maakt deel uit van ons pre-auditgesprek en krijgt mede zijn weerslag in bet auditplan dat wij jaartijks met de
organisatie en gemeenteraad overeenkomen. Het doe! biervan is om op basis van gezamenlijke kennis van uw organisatie en uw orngeving tot een zo vo!!edig en bruikbaar
mogelijke risicoanalyse te komen, die als basis voor de verdere controtewerkzaambeden kan dienen. Ret gaat hierbij primair orn de externe risico’s en de risico’s in de
bedrijfsvoering. Bij deze inventarisatie ligt primair de focus op de risico’s op afwijkingen van materieel belang in dejaarrekening als gevoig van fraude of fouten.

Interim-controle

Onze risicoanalyse en de daarop gebaseerde controleaanpak richten zich niet uitsluitend op dejaarrekening zelf, maar ook op het systeern van interne bebeersing. Hoe beter
dat systeem functioneert, boe meer zekerheid er bestaat dat de opgeleverde informatie betrouwbaar is, zowel tussentijds als bij dejaarrekening. Omdat deze interne
bebeersing bet gebelejaar goed dient te functioneren, boeven wij met de aanvang van onze controle niet te wachten totdat dejaarrekening gereed is. Onze controle vindt
daarom voor een belangrijk deel al in de tweede helft van bet boekjaar plaats.

Wij onderzoeken tijdens de interirn-controle de procesrisico’s, om te bepalen of hierin voldoende beheersmaatrege!en (de AO/!B) zijn getroffen. Het product van deze fase
van de contro!e is onze bestuurlijke samenvafting van de managementlefter 2015 d.d. 30 november 2015 met daarin opgenomen verbeterpunten ter verdere optimalisatie
van de interne beheersing.

Jaarrekeningcontrolc

Bij dejaarrekeningcontrole stellen wij vast of dejaarrekening is opgesteld volgens de ge!dende verslaggevingsvoorschriften, of de door u opgesteldejaarrekening een
getrouw beeld geeft en of de baten, lasten en batansmutaties votdoen aan de eisen van rechtmatigbeid. Ook stellen wij vast dat de posten in dejaarrekening adequaat zijn
toegelicht. Onze controle houdt niet in dat wij alle posten integraal controleren. Onze aanpak beeft als doe! om be!angrijke onjuistbeden of onrechtmatigbeden te
ontdekken, rekening boudend met de geldende goedkeuringstolerantie van € 2.849.000.
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Het product van de jaarrekeningcontrole is de controleverkiaring bij de jaarrekening en een accountantsverslag. In het accountantsverslag rapporteren wij fouten en
onzekerheden die de vastgestelde rapportagetolerantie (2015: € 2.849.000) overschrijden en overige bijzonderheden die naar onze mening van belang zijn voor de
behandeling van dejaarrekening (zoals governance, financiëte positie, ontwikkeling resultaten en de kwaliteit van de interne beheersing).

Scope van de opdracht

Onze controleverkiaring is gebaseerd op onze controlewerkzaarnheden als accountant van de gemeente Roosendaal.
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Bijiage C: Urenbesteding jaarrekeningcontrole 2015

Raming 2015 Realisatie 2015

(Senior) staff 282

Junior manager 89 16% 210 22%

Manager $1 15% 227 24%

Partner (RA) 35 6% 42 4%

Expert 48 9% 75 8%

Kwaliteitsreview 24 4% 22 2%

Totaal 559 100% 963 100%

Accountantsverslag 2015
Gemeente Roosendaal

De Tweede Kamer heeft in mel 2014 een motie aangenomen waarin de accountantssector is gevraagd om na de zomer van 2014 met voorstellen te komen ter
verbetering van de kwaliteit van de accountantscontrole. Een NBA-werkgroep heeft bier onderzoek naar gedaan. De resultaten van dit onderzoek en de voorgestelde
maatregelen om te kornen tot verbetering van de kwaliteit van de accountantscontroie heeft de werkgroep geptibliceerd in haar rapport in bet publiek betang. Eén van
de maatregelen is dat de accountant aan bet toezichthoudend orgaan rapporteert hoeveel partner-/director- en teamtiren hij verwacht te besteden (voorcaictilatie) en
daadwerkelijk heeft besteed (nacalculatie) aan dejaarrekeningcontrole. Onderstaand is de geraamde tijdbesteding weergegeven ten opzichte van de werkelijke
tijdbesteding tot en met begin juli 2016.

50% 387 40%
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Bijiage D: Follow-up aanbevelingen accountantsverslag 2014
Sigmficantetekortkoming in de interne beheersng met mceIke matertéte impact Dwectactie vereist,

Overigetekortkomingen in de nteme beheersingActieqewenst

. rerre beheersing op crdevoor:o;’erre!evantin het kadervan de jaarrekening, Aanorqartsatieom te
bepalen of actie nodig is

Niet opgelost

Gedeeltelijk opgeost

Opgelost

x
0

Risico Ondenverp Toelichting Follow-up

Accountantsverslag 2015
Gemeente Roosendaal

Uit onze controiewerkzaamheden op met name c/c voiledigheid enjuistheid van
de overlopende pass iva is eeii aantaifouten naar voren gekomen. Deze hadden
iiiet name betrekking op opgenomen verplichtingen in dejciarrekening 2014
welke niet adequaat konden worden onderboznvd (omvang en/ofnoodzaak voor
opname a/s overiopende post) dan we! opgenomen verplichtingen waarvoor c/c
desbefreffende prestatie of levering 17 jet (reeds,.) in 2014 hadp/aatsgevonden.
A is gevoig hiervan wareii aanvzdienc/e coiitrolewerkzaamheden noodzakelyk
en is dejaarrekening nog aangepast voor c/c ten onrechte opgenoinen posten.

Bij dejaarrekeningcontrole 2015 is naar voren gekomen dat dit aspect nog niet
(vol ledig) is opgelost. Zie oprnerkingen in d it accotintantsverslag h ierorntrent.

Afgrenzing verptichtingen c.a. 0

•
Btidgetbeheer Wjj adviseren ccii analyse te inaken van c/c oorzaken van c/c afii’/kingeii tussen 0het werkelUke resuitaat en het in c/c berap voorspeide resuitaat, zodal hieruit

lering kan ii’orden getrokken en l7et ‘voorspeilend vermogen ‘ van de begroting
en tussentUdse inforiiiatievoorzienuig verder it’ordt vergroot.

In de toelichting op dejaarrekening is bij diverse programma’s melding
gernaakt van afwijkingen die zijn gerapporteerd in de bestuursrapportage.
Tevens is een totaaloverzicht van het resultaat volgens de bestuttrsrapportage
en dejaarrekening 2015 opgenomen. Dc analyse hiervan (oorzaak, waarom
niet eerder te voorzien e.d.) kan nog verder worden aangescherpt.
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Kwaliteit jaarverslaggeving De kwaliteit van dejaarstukken kan voorts verder worden verbeterd door bU 0
de toe/ichtingen en analyses rekening te houden met de volgende
aandachtspunten:

• Leg bU de verschillenanalyse begroot - werkefl/k zo veel mogefl/k ecu
expliciete relatie met de opgenomen prestatiegegevens en kengetallen.

• Neem een analyse op hooJdlUnen op van de qfivkingen ten opzichte van
voorgaandjaar (overigens is het milet verplicht de exploitatiecUfers van het
vorige boekjaar te presenteren, mnaar naar onze mening is het belangrk
omn ‘lets’ met deze cfljers te doen wanneer deze worden gepresenteerd).

• Breidt de inJàrmnatie over restantkredieten nit met de nog verwachte
nitgaven perjaar en in re/title tot de beschikbare restantkredieten (‘cost to
complete ‘,).

Op enkele onderdelen - zoals de relatie tussen de bestuursrapportage en de

jaarrekening - zijn verbeteringen doorgevoerd. Met name ten aanzien van de

aspecten genoemd in de
Je

en
3e

bullet kan de kwaliteit van de toelichting en

—

____________________________________________

analyse verder worden verbeterd.

Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan Het VGRP kent ccii /ang,iarige doorkUk en is daarmee te beschouwen a/s de
(VGRP) 2014-2019 mneemjarenraming op lange termflu voor de rioleringsinvesteringen en

tariefsegalisatie. In 2014 was er sprake van doorgeschoven rioleringsprojecten
vannit 2014 naar de komende periode. Gezien het relatiefgrote bedrag aan
doorgeschoven werkzaamnheden adviseren wfl u de geraamde en gerealiseerde
werkzaamhedenfrequent te b/liven analyseren en fl/dig te hezien welke
consequenties hier van nit gaan op de omvang van en mutaties in de
voorziening. F/an (het VGRP) en ulivoering zzil/en innners duidefl/k cii op
realistische wflze met elkaar in verband moeten worden gebracht.

Hoewel in dejaarrekening 2015 is toegelicht dater nog altijd sprake is van
aanzientijke doorgeschoven werkzaamheden is de analyse hiervan en de relatie

—

____________________________________________

met bet VGRP en de voorziening rioleringsinvesteringen verder verbeterd.
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In bet kader van dejaarrekeningcontrole 2015 heeft Deloitte Risk Services de opvolging bekeken van de bevindingen als resultaat van de IT-audit in 2009 en de
opvolging hiervan in 2012 en 2013.

Hieronder volgt een overzicbt van de openstaande bevindingen uit 2014 en de conclusie voor 2015.

Uit Onderwerp Bevinding samenvatting Conclusie

2012 Wijzigingsbeheerprocedure Gemeente Roosendaal beschikt niet over een wijzigingsprocedure. Bevinding opgevolgd
Applicatiebebeerder Decade kan rechtstreeks in de database muteren.

2009 Informatiebeveiligingsbeleid Gerneente Roosendaal bescbikt niet over een informatiebeveitigingsbeleid. Bevinding opgevolgd

2012 Back-up/restore Gemeente Roosendaal beefi geen beschikking over een back-upprocedure. 3ev inding opgevotgd
Een restore wordt niet periodiek uitgevoerd.

2012 ln-/uitdienst procedtire Gemeente Roosendaal beschikt niet over een in-/u itdienstprocedure. Bevinding opgevolgd

2012 Wachtwoorden Oracle en Windows Wachtwoorden binnen Oracle en Windows voldoen niet aan de gewenste Deels opgevolgd
vereisten.

2012 Periodieke review toegangsrecbten 0/5, Een periodieke review op Windows, Decade, Oracle en de serverruimte Deels opgevolgd
Decade, database, serverruimte wordt niet uitgevoerd.

2012 Audit logging Audit logging is niet ingeschakeld. Bevinding opgevolgd

2014 Afspraken leveranciers Afspraken en verantwoordelijkheden gerneente Roosendaal en ICT Deels opgevolgd
sarnenwerking West-Brabant-West niet vastgelegd in contract of SLA.
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Bijiage E: Overzicht van gecorrigeerde en niet-gecorrigeerde fouten in de
j aarrekening 2015
Niet-gecorrigeerde fouten

• Kortlopende schulden en overlopende passiva zijn onvotledig voor € 315.000 (facturen ontvangen in 2016 voor prestaties die in 2015 zijn geleverd). De lasten
2015 zijn hierdoor voor €3 15.000 te taag verantwoord.

Gecorrigeerde fouten

• In 2015 is een pand verkocht voor een bedrag ad € 365.000 en verantwoord in 2015, waarvan dejuridische levering pas in 2016 heeft plaatsgevonden. Deze
opbrengst was derhalve ten onrechte reeds in 2015 verantwoord. In de definitievejaarrekening 2015 is dit gecorrigeerd.

• Teti behoeve van de realisatie van project ‘Dc Ververij’ in de Molenstraat heeft de gemeente voor een bedrag van € 1,6 rniljoen gerneentegarantie verstrektjegens
de Nederlandse Waterschapsbank (NWB). De NWB heeft dit leningsbedrag in de vorm van een bouwdepot gestort bij de gerneente en de gerneente betaalt de
bouwterrnijnen van de ontwikkelaar uit dit bouwdepot. De presentatie van deze transactie is in de deftnitievejaarrekening gecorrigeerd door het restant bouwdepot
uttimo 2015 ad € 1 .154.000 onder de langlopende schutden op te nemen.

• Eind 2015 heeft de gerneente de ondergrond en accommodatie van zwernbad de Stok overgekocht van Zwernbad de Stok Eigendorn B.V. In de balans ultimo 2015
is onder de materiële vaste activa de tiitsplitsing van de grond en de accommodatie gecorrigeerd in € 681.000 respectievelijk € 3.665.000 (was in de conceptversie
€ 3.175.000 respectievelijk € 1.171.000). Het bedrag voor de grond ad € 681.000 komt overeen met de destijds door de Eigendom B.V. betaalde prijs voor de
levering van de grond waarop het zwembad is gerealiseerd.

• In de conceptversie van dejaarrekening was een bedrag van € 1.695.000 vrijvat van de voorziening exploitatie reinigingssector verantwoord. Aangezien deze
voorziening echter moet worden bestempeld als een voorziening voor van derden verkregen middelen die specifiek moeten worden besteed was deze vrijval niet
toegestaan en is deze om die reden gecorrigeerd in de definitievejaarrekening 2015.

• In de conceptversie van dejaarrekening was de voorziening resultaten rioolexploitatie niet gemuteerd, omdat het voordelig exploitatiesaldo op het product
Rioolexploitatie ad € 361.000 volledig als ‘efficiencyresultaat’ werd bestempeld. Een bedrag van € 229.000 in dit voordelig exploitatiesaldo had echter betrekking
op tiiet uitgevoerd/uitgesteld onderhoud, waardoor dit bedrag niet als efficiencyresultaat kon worden bestempeld. Omdat deze voorziening eveneens moet worden
bestempetd ats een voorziening voor van derden verkregen middelen die specifiek moeten worden besteed was een vrijval tot dit bedrag ten gunste van het
resultaat niet toegestaan en is het bedrag aisnog toegevoegd aan de voorziening.

• In de conceptversie van dejaarrekening was een nog te betaten bedrag van € 1.071.000 opgenornen vanwege uit te betalen vakantiegeld over de periodejuni tot en
met december 2015 in verband met de (voorgenomen) invoering van hetlndividueel Kecize Btidget(IKB) per I januari 2016. Aangezien de invoering van het 1KB
eerst per I jantiari 2017 gaat ptaatsvinden is de opname van dit nog te betaten bedrag in de definitievejaarrekening 2015 gecorrigeerd.
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• In december 2015 heeft de gemeenteraad de exploitatieopzet (sluitend met een te verwachten resultaat van circa € nihil) Stadsoevers vastgesteld. In verband
hiermee moesten de grond en opstallen van bet plangebied overgeheveld worden van de materiële vaste activa naar de voorraden. Daarnaast is in de
exploitatieopzet voor circa € 2,9 miljoen aan ‘interne’ opbrengsten opgenomen (‘bijdragen (rneerjaren)programmabegroting 2016 e.v. ad € 250.000 per jaar
gedurende Sjaar’ en ‘bijdrage geraamde kapitaallasten 2016 e.v. ad € 326.000 per jaar gedurende 5jaar’). Omdat het BBV voorschrijft dat interne
opbrengsten/bijdragen niet als opbrengst kwalificeren betekende dit dat de exploitatieopzet in feite ats verliesgevend moest worden bestempetd en hiervoor een
verliesvoorziening ad circa € 2,9 mitjoen moest worden getroffen. In de definitievejaarrekening 2015 zijn deze correcties aangebracht. De reeds door de
gemeenteraad aangegeven dekking uit interne opbrengsten kan de komendejaren aan de reserves worden toegevoegd waardoor na vijfjaar bet verlies weer is
gecompenseerd.

• Begin 2016 heeft de gemeente een groot deel van de grondpercelen in Majoppeveld taten taxeren. In de actualisatie van de exploitatieopzet is in eerste aanleg voor
een aantal plandelen gerekend met een hogere verwachte grondprijs dan getaxeerd. Omdat een objectieve onderbouwing hiervoor ontbrak is dit gecorrigeerd en is
in de definitieve exploitatieopzet ten behoeve van dejaarrekening 2015 uitgegaan van de getaxeerde grondprijzen. Omdat als gevoig hiervan bet verwachte
resuttaat voor Majoppeveld omsloeg van een verwachte beperkte winst in een verlies van circa € 0,9 miljoen moest hiervoor een verliesvoorziening worden
getroffen. In de definitievejaarrekening 2015 is deze correctie aangebracht.

Zoals hierboven gesteld zijn de benodigde correcties - met uitzondering van de hiervoor genoemde geIdentificeerde afwijking bij de kortlopende schulden en
overlopende passiva - verwerkt in de definitievejaarrekening 2015.
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Bijiage F: Disclaimer en beperking in gebruik

Dit verslag is alteen bestemd voor de leden van de gerneenteraad en bet college van btirgemeester en wethouders van de gerneente Roosendaal en mag niet in zijn geheet of
gedeeltelijk aan derden worden verstrekt of aangehaald zonder onze schriftelijke toestemming vooraf. Er wordt geen verantwoordelijkheid aan een derde partij
geaccepteerd, omdat dit verslag daar niet voor opgesteld en bedoeld is. Dientengevolge nernen wij geen enkele verplichting of plicht van zorg aan ieder ander persoon aan
wie Wt versiag getoond of in zijn handen komt op ons.

De in dit verslag aan de orde gestelde onderwerpen zijn door ons geconstateerd gedurende onze controleopdracbt en wij zijn hiervan van mening dat zij uw aandacbt
vragen. Het is geen altesornvattend verstag van alle geconstateerde zaken en in bet bijzonder kunnen wij niet verantwoordelijk worden gestetd voor bet rapporteren van alle
bedrijfsrisico’s of tekortkomingen in bet systeem van interne bebeersing. Etke conclusie, opinie of opmerking in dit verstag is verstrekt in de context van onze
controteverkiaring over dejaarrekening ats geheel. Wij verstrekken de controleverkiaring separaat.

Evenzo getdt dat de oprnerkingen, bevindingen en aanbevelingen met betrekking tot het systeem van interne beheersing niet gelezen dienen te worden als een afzonderlijke
opinie van bet systeem van interne bebeersing en haar werking.
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