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Gemeente

Roosendaal Raadsmededeling

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.


