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Onderwerp

Accountantsverslag voor het verslagjaar eindigend op 31 december 2012

Geachte leden van de raad,

Hierbij ontvangt u ons versiag van bevindingen bij de door ons gecontroleerde jaarrekening 2012
van uw gemeento. Dit versiag geeft onze belangrijkste bevindingen weer, in overeenstemming met
artikel 213, lid 2 en 4 van de Gemeentewet en de rapportagevereisten volgens de door u vastgestolde
controleverordening.

De jaarrekening 2012 is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en
wethouders. Wij hebben bij deze jaarrekening op 10 juni 2013 eon goedkeurende controleverkiaring
verstrekt.

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn en stellen hot zeer op prijs om dft versiag met
u te bespreken.

Hoogachtend,

Op alle opdrachten verricht door Deloitte zijn de ‘Algemene Voorwaarden Dienstverlening
Deloitte Nederland, november2010’ gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 24362837 van toepassing.
Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
te Rotterdam onder nummer 24362853.

Member of
Deloitte ToucheTohmatsu Limited
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Deloitte.

1. Inleiding

1.1. Wij hebben een goedkeurende controleverkiaring bij de
jaarrekening 2012 verstrekt

Wij hebben een goedkeurende controleverklaring bij de jaarrekening afgegeven zowel voor het
aspect getrouwheid als voor rechtmatigheid. De controleverklaring is reeds afzonderlijk naar u
verzonden en opgenomen in de jaarstukken (onder de avenge gegevens).

1.2. De opdracht die u ons heeft verstrekt, is uitgevoerd

Wij hebben van u de opdracht gekregen om uw jaarrekening 2012 te controleren. In de
opdrachtbevestiging d.d. 26 juli 2012 met kenmerk 12/160 is deze opdracht in detail verder
uitgewerkt en zijn de onderlinge rechten, verplichtingen en vaktechnische aspecten vastgelegd.
Daarnaast zijn bepalend voor onze controle:

het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (hierna: Bado);

uw controleverordening op grond van artikel 213 van de Gemeentewet;

• het Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2011 en volgende jaren van
de gemeente, zoals deze op 14 februari 2012 door uw raad is vastgesteld, met het bijbehorende,
door de raad op 11 december 2012 vastgestelde (nr. R-201 2-01 67), normenkader 2012.

De jaarstukken van de gemeente bestaan uit twee delen. Het meer financleel getinte deel is de
jaarrekening. De verantwoording over de beleidsuitvoering is opgenomen in het jaarverslag. Het
jaarverslag bevat de programmaverantwoording en de paragrafen.

Wij wijzen u erop dat het jaarverslag geen onderwerp is van de accountantscontrole. Het jaarverslag
hebben wij uitsluitend beoordeeld op verenigbaarheid van de informatie in het jaarverslag met de
cijfers in de jaarrekening, inclusief de daarin opgenomen toelichtingen.

1.3. Korte ultieg van onze controleaanpak

Onze controle start met het maken van een analyse van de risico’s waar u als gemeente mee te
maken heeft. Deze risicoanalyse zien wij als een gezamenlijke actie van ons controleteam en
vertegenwoordigers van uw gemeente (de raadscommissie, het college en het management) en
maakt deel uit van ons (interne) pre-auditgesprek. Het doel hiervan is op basis van gezamenhijke
kennis van uw organisatie, de controleomgeving en branche tot een zo volledig en bruikbaar
mogelijke risicoanalyse te komen, die als basis voor verdere controiewerkzaamheden dient. Het gaat
hierbij om de externe risico’s en de risico’s in de financiële bedrijfsvoering. Bij deze inventarisatie ligt
de focus op de risico’s in de voor de jaarrekening relevante processen. De uitkomsten van deze
processen dienen immers te resulteren in verantwoorde transacties in de jaarrekening. In onze
controleaanpak zoomen wij vervolgens extra in op deze risico’s en voeren daarop gerichte controles
uit.
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Voor het jaar 2012 heeft de raadscommissie (namens de gemeenteraad) ons, bij de pre-audit op
16 oktober 2012, gevraagd om bij de controle specifiek aandacht te besteden aan de volgende
onderwe rpen:

1. De waardering van de grondexploitatie (in het algemeen) en de voortgang van Leeghwater 3
(wordt deze flu wel/niet afgesloten in 2012?).

2. Rechtmatigheid van de aanbestedingen.

3. Volledigheid van de getroffen voorzieningen (bijvoorbeeld onderhoud, pensioen en wachtgeld:
zijn alle noodzakelijke voorzieningen getroffen en zit er genoeg in de voorziening).

4. Beeindiging CuSoZa: w&ke afspraken zijn er naar de toekomst gemaakt en hoe vindt de
afwikkeling per 2013 piaats?

In hoofdstuk 3 van dit rapport gaan wij nader op deze onderwerpen in.

Onze controleaanpak richt zich niet uitsluitend op de jaarrekening zeif, maar ook op het systeem van
interne beheersing dat verankerd is in uw administratieve organisatie. In het kader van uw
besturende en toezichthoudende taak bent u in belangrijke mate afhankelijk van de betrouwbaarheid
van de ontvangen informatie. Deze betrouwbaarheid valt of staat bij de kwaliteit van het systeem van
interne beheersing. Hoe beter dat systeem functioneert, hoe meer zekerheid er bestaat dat
betrouwbare financiële informatie wordt opgeleverd, zowel tussentijds als in de jaarrekening. Om
deze reden heeft u als raad ook een groot belang bij een goede interne beheersing.

Wij onderzoeken daarom tijdens de interim-controle de proces- en programmarisico’s, om te bepalen
of hierin voldoende beheersmaatregelen (de AO/IB) zijn getroffen. Het product van deze fase van de
controle is een managementletter met daarin, wanneer dit aan de orde is, opgenomen
verbeterpunten ter verdere optimalisatie van de interne beheersing. De managementletter is op
3 januari 2013 aan het college uitgebracht. Een samenvatting van de aanbevelingen en conclusies
ult de managementletter hebben wij opgenomen in hoofdstuk 4 van het verslag.

Bij de jaarrekeningcontrole stellen wij vast of de jaarrekening is opgesteld volgens de geldende
verslaggevingsvoorschriften (het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten,
hiema: Bbv), of de door u opgestelde jaarrekening een getrouw beeld geeft en of de baten en lasten
en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Ook stellen wij vast dat de posten in de
jaarrekening adequaat zijn toegelicht. Het product van de jaarrekeningcontrole is de
controleverkiaring bij de jaarrekening en dit voorliggende accountantsverslag.

1.4. De verslaggevingsvoorschriften en rechtmatigheidsbepalingen
zijn in voldoende mate nageleefd

Onze accountantscontrole omvat, naast de gebruikelijke controle van de getrouwe weergave van
het vermogen en de baten en de lasten, mede een onderzoek naar de toepassing/naleving van de
geldende verslaggevingsvoorschriften (Bbv). 00k stelten wij onderzoeken in naar de vraag of de
baten en lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Voor onze
rechtmatigheidscontrole hanteren wij als norm de wetten en regels van hogere overheden (rijk en
Europa) alsmede het door u vastgestelde normenkader van verordeningen en regels.
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Ook controleren wij of de posten in de jaarrekening adequaat zijn toegelicht en of het jaarverslag
verenigbaar is met de jaarrekening. Zoals wij hiervoor aangavon, is het jaarvorslag geen onderwerp
van de accountantscontrole. Wij hebben vastgesteld dat het jaarverslag en de jaarrekening met
elkaar verenigbaar zijn. Do programmaverantwoording en de paragrafen geven op hoofdlijnen een
toereikend beeld over de beleidselementen met belangrijke financiele betekonis. Do
verslaggevingsvoorschriften zijn nageleefd.

Op sommige punten kunnen analyses wat scherper worden ingestoken. Bij de programma’s is
verantwoordingsinformatie opgenomen om de realisatie van beleidsdoelstellingen te kunnen
vaststellen. Bij de beantwoording van de “3-W vragen”; Wat hebben wij bereikt in het afgelopen
jaar?”, Wat hebben wij daarvoor in hot afgelopen jaar gedaan?” in relatie tot ‘Wat heeft hot gekost?”
zijn in do toelichtingen bij de programma’s in kengetallen en prestatie-indicatoren opgenomen. De
directe relatie tusson de kengetallen en do financiële informatie ontbreekt nog. Dit is eon mogelijk
ontwikkelpunt in do versiaggeving.

In de Iijn met do duale gedachte is hot van belang om de financiële informatie vooral op hoofdlijnen
to prosentoren. Belangrijk in dit verband is nog hot besteden van aandacht aan hot schrijven van
analyses. Do informatieverstrekking (bijvoorbeeld do toelichting op do programmarokening) spitst
zich flu nog vooral too op do input (welke middelen zijn besteod). Eon concreot antwoord op do
vraag wat is goroaliseerd met deze input kan nog worden versterkt, als ook eon duidelijkere relatie
tusson input en output (prestatiegegevens on kengetallen) wordt gogeven.

1.5. Reikwijdte controle

Onzo controle houdt niot in dat wij alle posten controleron. Onze aanpak heeft als doel om
belangrijke onjuisthedon en/of onrechtmatigheden to ontdekken, rekening houdond met do
materialiteitsgrenzen zoals vastgelegd in hot Bado en zoals die door u zijn overgonomen in hot
controloprotocol. Het besluit gaat or vanuit dat afwijkingen binnen doze materialiteitsgronzen goon
invloed hebben op hot beeld van de jaarrekening.

Do materialiteitsgrenzen zijn in uw controleprotocol als volgt uitgewerkt:

rantie Goedkeurend

Fouten in do 1 %

jaarrokoning (% lasten)

>1 %<3%

—

0ordeeIhpuding Afkeurend

Onzekerheden in do 3 % > 3 % < 10 % 10 % -

controIe(/o lasten)
— —_______________________
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Ter indicatie geven wij hieronder de absolute bedragen van de goedkeuringstolerantie voor fouten en
onzekerheden.

Goedkeuringstoleranties ..4
1

Fouten 1 % van het totaal van de lasten

Onzekerheden 3 % van het totaal van de lasten € 762.000

Bij de rapportage houden wij rekening met het grensbedrag waarboven u geInformeerd wenst te
worden (rapporteringstolerantie). Dit grensbedrag ad € 10.000 is vastgelegd in hoofdstuk 3 van uw
controleprotocol.

1.6. Onze onafhankelijkheid is voldoende gewaarborgd

De voorschriften in het kader van onafhankelijkheid zijn binnen de beroepsorganisatie van
registeraccountants (de NBA) opgenomen in de “Nadere Voorschriften inzake onafhankelijkheid van
de openbaar accountant” (hierna: NVO) en vormen het stramien, waaraan een accountant moet
voldoen. De naleving van de NVO is binnen de organisatie van Deloitte ingebed door middel van
strakke procedures.

Op basis van onze toetsing aan de desbetreffende beroepsregels concluderen wij dat onze
onafhankelijkheid als certificerend accountant van uw gemeente in 2012 voldoende is gewaarborgd.

€ 254.000
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2. Uw vermogen en resultaat

In de volgende paragrafen geven wij een globale analyse van het resultaat en het vermogen van
de gemeente Beemster.

2.1. Algemeen

In het Bbv, de verslaggevingsregels van provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen,
wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen resultaatbepaling en resultaatbestemming. Alle
baten en lasten dienen via de programmarekening te open. Er mogen volgens het BBV geen baten
of lasten rechtstreeks ten gunste of ten laste van het eigen vermogen worden verantwoord.

Het feitelijke saldo van baton en lasten in een jaar wordt weergegeven als resultaat vóOr
bestemming. Daarnaast kent de gemeente ook het resultaat ná bestemming. Dit is het resultaat vóOr
bestemming plus of mm de tussentijdse resultaatbestemmingen. Deze bestemmingen bestaan uit in
de loop van het jaar gedane onttrekkingen uit reserves minus de tussentijdse stortingen in reserves.
Deze stortingen en onttrekkingen aan reserves vinden plaats op basis van de door u genomen
besluiten.

Het resultaat ná bestemming is dus mede het gevolg van de politieke besluitvorming. Concreet
betekent dit voor uw gemeente (bedragen x € 1.000):

De totale baten van uw gemeente over 2012 bedragen € 24.343

Do totale lasten van uw gemeente over 2012 bedragen € 23.503

Het overschot bedraagt (“voordelig resultaat vóór bestemming”) € 840

Per saldo gedurende hot jaar gelden toegevoegd aan de reserves (€ 302)

Resultaat ná bestemming (voordelig) € 538

NB: Door afrondingen kunnen kielne afwkingen ontstaan.

Hot nog te bestemmen resultaat is als “resultaat ná bestemming” afzonderlijk opgenomen in de
balans. Over 2012 betreft dit dus het nog te bestemmen resultaat. Over het boekjaar 2011 bedroeg
hot resultaat vOOr bestemming € 4.654.000 voordelig en het resultaat ná bestemming € 1.614.000
voordelig.

In de jaarrekening is in de toelichting op de programmarekening een nadere toelichting op de
verschillen tussen de begroting (na wijziging) en de gerealiseerde baten en lasten opgenomen.
Volledigheidshalve verwijzen wij u hiernaar.
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Het voordelige exploitatieresultaat 2012 (vóór bestemming) is mede ontstaan na een aantal
incidentele baten en lasten. Door het effect van de incidentele baten en lasten buiten beschouwing te
laten, ontstaat meer inzicht in de reguflere baten en lasten. Het inzicht in de reguliere baten en lasten
is van belang, omdat het een betere indicatie geeft van de toekomstige baten en asten, overigens
zonder rekening te houden met beleidswijzigingen. In de toelichting op de programmarekening is (op
pagina 134) het overzicht van incidentele baten en lasten opgenomen. Kortheidshalve verwijzen wij
u naar deze uiteenzetting.

2.2. Het eigen vermogen is in 2012 toegenomen

Het eigen vermogen is in 2012 met € 840.000 toegenomen. Dit komt overeen met het voordelige
resultaat vóór bestemming. Onder verwijzing naar hoofdstuk 2.1 hebben wi; in het hiernavolgende
overzicht de mutaties in de reserves schematisch weergegeven (x € 1.000):

Ontwikkeling Elgen Vermogen) 2012

Stand van de reserves per 1 januari € 8.064 € 12.757

Tussentijdse resultaatbestemming tijdens boekjaar € 302
(per saldo onttrokken aan de reserves; 201 1
onttrokken) € 3.079*

Nog te bestemmen_resultaat bij jaarrekening € 1.614 € 538

Totaal (= resultaat vóór bestemming) € 4.654 840

Stand per 31 december € 12.757 € 13.597

NB: Door afrondingen kunnen kleine afw,jkingen ontstaan

* Dit bedrag sluit niet aan met de mutaties volgens de programmarekening 2011. De reden hiervoor is dat in 2011

een rechtstreekse mutatie in het eigen vermogen heeft plaatsgevonden van € 39K.

De omvang van uw reserves bedraagi ultimo 2012 36,5 % van het balanstotaal (2011: 31,2 % van
het balanstotaal). Ultimo 2012 voldoet de algemene reserve met een saldo van € 4.481.354 aan het
door u gewenste niveau (minimaal 8,5 % van de totale lasten) zoals u heeft vastgesteld in de
raadsvergadering van 2 jull 2009.

De samenstelling van het eigen vermogen (bedragen x € 1 .000) is als volgt:

_______

2011 2012

Algemene reserve € 2.991 € 4.481

Bestemmingsreserves € 8.153 € 8.578

Resultaat ná bestemming € 1.614 € 538

€ 12.757 € 13.597

NB: Door afrondingen kunnen kleine afw,jkingen ontstaan

lOjuni 2013.
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€ 843

Onvoorzien € -

Algemene reserve € 2.152

Stifle reserves, niet bedrijfsgebonden activa € 1.565

Ten opzichte van 2011 is de weerstandscapaciteit ultimo 2012 dan met € 1.096.000 toegenomen.

In de paragraaf Weerstandsvermogen in uw jaarverslag is meer gedetailleerde informatie
opgenomen over de weerstandscapaciteit, de daarmee verband houdende risico’s en het beleid
hieromtrent voor de komende jaren. De paragraaf geeft u als raad inzicht in kansen en bedreigingen
voor de komende jaren. Wij verwijzen u verder naar deze paragraaf.

Het afgelopen jaar heeft u stappen gemaakt met de ontwikkeNng van het risicomanagement. In
november 2009 heeft u het beleid omtrent risicomanagement en weerstandsvermogen vastgesteld.
Dit heeft onder andere geresulteerd in het beter benoemen en kwantificeren van risico’s. Dit zien wij
terug in de jaarstukken 2012, waardoor u kwalitatief en kwantitatief het weerstandsvermogen en de
weerstandscapaciteit beter kunt beschouwen.

Door op een gestructureerde manier de risicos in beeld te brengen, vast te stellen welke
maatregelen u als organisatie moet nemen tegen deze risico’s en vast te stellen of er voldoende
weerstandsvermogen aanwezig is om de mogelijke (rest) risico’s het hoofd te kunnen bieden en het
kwantificeren van de mogelijke risico’s (wellicht met voorbehouden en bandbreedtes) wordt het
inzicht in de mate waarin uw gemeente tegenvallers kan opvangen vergroot. In de paragraaf
Weerstandsvermogen is de top-i 0 aan risico’s opgenomen.
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In de toelichting op de balans geeft het college een heldere uiteenzetting van de mutaties in het
vermogen over het jaar 2012. Kortheidshalve verwijzen wij daarnaar.

Zoals ult de paragraafWeerstandsvermogen blijkt, heeft het college de weerstandscapaciteit
ultimo 2012 berekend op € 4.562.000 (2011: € 3.465.000). Dit is als volgt bepaald (bedragen
x € 1.000):

Onbenutte belastingcapaciteit

citeit exploitatie ‘

Weerstandscapaclteit vermogen
.b

€3.719

Totale wee iteit

StNIe reserves, aandelenbeziçj € 2

€ 4.562
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3. Wat viel ons op in uw jaarrekening
2012

In dit hoofdstuk rapporteren wij u de belangrijkste bevindingen van do jaarrekeningcontrole 2012
Hierbij houdon wij rekening met de door u vastgestelde rapporteringstolorantie van € 10.000. Een
aantal onderwerpen hebben wij reeds in hoofdstuk 3 gerapporteord. Ook gaan wij in op de
onderzoeksvragen die u ons heeft meegegeven.

3.1. Onderzoeksvragen raad

U heeft ons, bij de pre-audit van 16 oktober 2012, gevraagd om bij de controle specifiek aandacht te
besteden aan de volgende onderwerpen:

1. De waardering van de grondexploitatie (in het algemeen) en do voortgang van Leeghwater 3
(wordt deze nu wel/niet afgosoten in 2012?).

2. Rechtmatigheid van do aanbestodingen.

3. Vollodigheid van do getroffen voorzieningon (bijvoorbeeld ondorhoud, pensioen en wachtgold:
zijn allo noodzakolijke voorzieningen getroffen en zit er genoeg in do voorziening).

4. Beeindiging CuSoZa: wolke afspraken zijn naar do toekomst gomaakt en hoe vindt de
afwikkeling per 2013 plaats?

In onzo managementlottor van 3 januari met konmork 120628 R zijn wij ingogaan op de
ondorwerpen ondor 1 en 2. Modo gezien do timing van onze intorim-controle en hot moment van de
pre-audit hobben wij u tussontijds nog niet vollodig kunnen informeren. In do navolgendo paragrafen
besteden wij aandacht aan de genoemde onderworpen.

3.1.1. De waardering van de grondexploitatie (in het algemeen) en de
voortgang van Leeghwater 3

Algemeen
Ook in 2012 zijn de effecten van de financleel economische crisis nog duidelijk zichtbaar. Deze
effecten brengon diverse risico’s met zich mee en hebben voor een deel hun weersiag gevonden in
do waardoring van do grondexploitaties in uw jaarrekening 2012. Do voorziening voor voorzionbare
verliezon is in 2012, als gevoig van actuele omstandighoden en marktontwikkelingon, vorhoogd van
€ 400.000 naar € 825.000. Dezo toename houdt verband met hot complex “Horontwikkoling locatie
vml spoeltuinterreinen ZOB”. Met name aan do (verwachto) opbrengstenkant heoft het college op dit
moment de inschatting gemaakt dat do boekwaardo (exclusiof de voorzioning) niet goheel meer
terugverdiend kan worden. Daarom is do voorzioning voorzichtigheidshalve verhoogd.
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Ook voor het complex “Herontwikkellng locatie vml buurthuis te ZOB” heeft het college op dit
moment de inschatting gemaakt dat de huidige boekwaarde niet geheel terugverdiend kan worden.
Het gaat bij deze exploitatie om (op dit moment) een bedrag van € 23.000. Voor dit bedrag is (nog)
geen voorziening getroffen.

De voorziening is op een relatief laat moment (voorjaar 2013) aangepast. Een belangrijke reden
hiervan was, dat op een eerder moment geen exploitatieberekeningen beschikbaar waren die
daartoe aanleiding gaven. Wij adviseren u gedurende het jaar kritisch te blijven letten op de effecten
van de economische omstandigheden en ontwikkelingen op de winstgevenclheid en
kostendekkendheid van de verschillende complexen in uw gemeente. U heeft daarmee eerder
inzicht in de mogelijke risico’s die gelopen worden. Bij vertraging of onvoorziene omstandigheden
blijft de kans aanwezig dat reeds voorziene verliezen verder verhoogd moeten worden. Een vinger
aan de pols blijft daarmee essentleel.

Leeghwater 3
In ons rapport bij de jaarrekening 2011 rapporteerden wij dat het de verwachting van uw college was
dat de exploitatie Leeghwater 3 in 2012 zou kunnen worden afgesloten. Dit heeft echter nog niet
plaats kunnen vinden. De reden hiervoor is dat nog niet alle kavels zijn verkocht.

In 2012 is een (tussentijdse) winst genomen op complex Leeghwater van € 450.000. De
verslaggevingsvoorschriften Bbv schrijven voor dat tussentijds winst genomen moet worden indien
op grond van de reeds verkochte kavels een gedeelte van de totaal verwachte winst als gerealiseerd
kan worden beschouwd. Er zal daarbij we? rekening gehouden moeten worden met de resterende
risico’s in het plan. De winstneming was mogelijk, omdat de boekwaarde van de grond voor
winstneming (€ 875.000 negatief) inclusief de raming van de nog te realiseren opbrengsten
volcloende was om de nog te maken kosten te kunnen dekken. In 2013 verwacht het college de
resterende grond te kunnen verkopen, waarna het complex wordt afgesloten.

3.1.2. Rechtmatigheid van de aanbestedingen

In onze managementletter hebben wij aangegeven dat er gedurende de interim-controle geen
bijzonderheden waren geconstateerd bij de controle van de aanbestedingen. Bij de controle van de
jaarrekening hebben wij de controle van de aanbestedingen over bet gehele jaar afgerond. Hieruit is
naar voren gekomen dat bij één opdracht Europees aanbesteed had moeten worden. Wij verwijzen u
naar paragraaf 5.1 van dit rapport voor de nadere uitwerking van dit punt.

3.1.3. Volledigheid van de getroffen voorzieningen

Uw gemeente heeft een aantal voorzieningen getroffen, die in te delen vallen in:

1. Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico.

2. Onderhoudsegalisatie voorzieningen

3. Voorzieningen voor door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting.
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Bij de eerste categorie heeft uw gemeente dne voorzieningen opgenomen, namelijk de voorziening
wachtgelden bestuurders, de voorziening voor verliezen in de grondexploftatie en een voorziening
voor dubieuze debiteuren. Deze Iaatste twee voorzieningen worden, conform het Bbv, gepresenteerd
bij de balanspost grondexploitatie en de debiteuren, waarbij jaarlijks voldoende aandacht voor de
waardering is. Voor de wachtgeldvorplichting stelt het college jaarlijks een borekening op van de
maximale wachtgeldverplichting. Deze berekening Ieidt over 2012 tot een bedrag van € 547.000. De
werkelijk getroffen voorziening is € 241.000.

In de berokening van € 547.000 wordt uitgegaan van een hypothetische situatie dat het voltallige
college opstapt per 1 januari 2013. Tevens is in de berekening nog uitgegaan van een maximumduur
van vier jaar, ochter doze is per 18 september 2012 ingekort tot drie jaar en twee maanden. Op basis
hiervan kan gesteld worden dat de berekening een te hoog bedrag weergeeft. Uw college heeft ook
in 2010 bij do voorbereiding van de kadernota begroting 2011 besloten niet meer aan de voorziening
te doteren. Do berekeningen die jaarlijks gemaakt worden, zijn vooral bedoeld om do inschattingen
die nu tot de getroffen voorziening hebben geleid, te valideren. Het bedrag van € 241.000 is op dit
moment een aanvaardbare schatting, gegeven de onderbouwingen en rekening houdend met het
politioke klimaat in uw gemeente. Naar onze mening is do voorziening op dit toereikend.

Voor de pensioenen heeft u geen voorziening getroffen. U heeft de lasten die samenhangen met
pensioenverplichtingen opgenomen in uw begroting.

Op de balans is ultimo 2012 de voorziening cyclisch onderhoud gebouwen opgenomen (stand
€ 780.000). Doze voorziening is meerjarig onderbouwd met een onderliggend beheerplan
(onderhoudsplan 2012-2021). Dit onderhoudsplan wordt jaarlijks geactualiseerd waardoor hot
college over een toereikend meerjarig inzicht in de verwachto uitgaven beschikt.

Op basis van hot onderhoudsplan wordt jaarlijks door do Technischo Dienst Beemster en Zeevang
een overzicht opgesteld van het uit te voeren onderhoudswerk. Hierbij wordt rekening gehouden met
mogelijke opgetreden vertragingen in het verleden of noodzakelijk door to voeren versnellingen.
Doordat u met doze frequentie het onderhoud plant en uitvoert, is do relatie tussen het
onderhoudsplan en do voorziening goed to volgen en is de voorziening toereikend gewaardeerd.

Wij advisoren u derhalve godurende hot jaar do voorzieningon te (blijven) analyseren met
actualisatie van de ondorliggende plannen. Door doze analyse gedurende het jaar uit te voeren, is
hot mogolijk ovontuele financiële govolgen hiervan tijdig te kunnen verworkon in de tussentijdse
rapportages, waarmee vorrassingon in de jaarrekening voorkomen worden. Gelet op hot feit dat de
Technisohe Dionst op relatief korte termijn (1 januari 2014) zal ophouden te bestaan, is het voor do
komendo poriode oen aandachtpunt om to bepalon hoe u doze (goedo) methodiek voort kunt zetton.

In do Iaatste categorio is do voorziening atkoopsommen onderhoud graven opgenomen. Do van
burgers ontvangen afkoopsommen dotoort u aan do voorzioning en de gemaakto ondorhoudskosten
wordon ten laste van doze voorzioning gebracht. Hiermee blijven do afkoopsommen “goreserveerd”
voor hot doel waarvoor do burgers de afkoopsommen betalen. Vooraisnog zijn er bij het college
goon indicaties aanwezig dat deze voorziening (ultimo 2012 bedraagt deze € 65.000) niot toereikend
zou zijn.
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3.1.4. Beëindiging CuSoZa

In de afgelopen jaren heeft CuSoZa diverse sociale voorzieningsregelingen voor de gemeenten
Beemster, Graft-de Rijp, Schermer en Zeevang uitgevoerd. Als gevolg van (voorgenomen) fusies en
samenwerkingen van deze gemeenten, is CuSoZa met ingang van 1 januari 2013 opgeheven. De
verschillende gemeenten hebben flu hun uitkeringsproces ondergebracht bij de (toekomstige) fusie
of samenwerkingspartners.

Voor de afwikkeling per 1 januari 2013 zijn, conform voorgaande jaren, eindafrekeningen opgesteld.
De gemeenten hebben maandelijks voorschotten betaald. Per 31 december 2012 zijn door CuSoZa
eindafrekeningen gemaakt, waarbij do totaal gemaakte kosten per gemeente zijn verrekend met de
voorschotten. Per saldo resteert een vordering of schuld per gemeente die is opgenomen in de
jaarrekening van uw gemeente en afwikkeldt in 2013.

3.2. Er zijn geen resterende fouten en onzekerheden SiSa

Op grond van het Bado, artikel 5, lid 4, rapporteren wij in dit rapport over de fouton en onzekerheden
van de specifieke uitkeringen die in 2012 vallen onder SiSa. Wij doen dit door middel van een tabel
die ook moot worden opgenomen als er geen fouten of onzekerheden geconstateerd zijn.

Wij hebben de controle op deze regelingen uitgevoerd op basis van de door het college opgemaakte
SISa-bijlage en de Nota Verwachtingen accountantscontrole SiSa 2012.

Hierbij zijn do volgende financiële fouten of onzekerheden geconstateerd:

Specifieke uitkering Fout of Financiële Toellchting
onzekerheid omvang in tout!

euro’s onzekerheid
C7C Investering stedelijke N.v.t. 0 N.v.t.

vernieuwing_(ISV)

G1C-1 Wet sociale werkvoorziening N.v.t. 0 N.v.t.
(Wsw) Gemeentedeel 2012

G1C-2 Wet sociale werkvoorzioning N.v.t. 0 N.v.t.
(Wsw) Totaal 2011 (Gemeenton

inclusief deel

gemeenschappelijke regelingen)

G2 Gebundelde uitkering op grond N.v.t. 0 N.vt.
van artikel 69 WWB

G3 Besluit bijstandsverlening N.v.t. 0 N.v.t.
zolfstandigen 2004 (exclusief

levensonderhoud beginnende

zelfstandigen)
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Specifieke uitkering Fout of Financiële Toelichting
onzekerheid omvang in fout!

euro’s onzekerheid
G5 Wet_Participatiebudget (WPB) N.v.t. 0 N.v.t.
H1O_2010 Brede doeluitkering Centra voor N.v.t. 0 N.vt.

Jeugd en Gezin (BDU

CJG)_Hernieuwde uitvraag

2008 tot en met 201 1

Totaal N.v.t. 0 N.v.t.
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4. Administratieve Organisatie en
Interne Beheersing 2012

4.1. Administratieve Organisatie en nterne Beheersing

Als onderdeel van de jaarrokeningcontrolo voerden wij in augustus 2012 voor een belangrijk deel de
interim-controle uit. Deze vroege interim-controle was afgestemd op de ambtelijko planning en de
beschikbaarheid van uw medewerkers. Do pre-audit met cie raadscommissio vond plaats op
16 oktober 2012. In overleg is besloten om de uitkomsten bij do ondorzooksvragen van do raad
zoveel als mogelijk te verweven in de interim-controle en de managementlettor. De tijd tussen do
(start van de) interim-controle en de rapportago daaromtront is daardoor logischerwijs ook anger
dan gebruikelijk.

De interim-controle is in belangrijko mate gericht op de kwaliteit van de Administratieve Organisatie
en do Interne Beheersing (AO/IB), voor zovor van belang voor onzo controle op de betrouwbaarheid
van do in do jaarrekening opgenomen gegevens. Op 3 januari 2013 hebben wij het college met onze
managementletter (kenmerk 120628 R) geInformoord over onze bevindingen. De kwaliteit van do
financiëe processen, on daarmoe de beheersbaarheid, kan (op ondordelen) uiteraard altijd vercler
worden verbeterd. Echter, de financiële processen van do gemeente zin momentoel van een
tooroikend niveau uit oogpunt van accountantscontrole.

De belangrijkste bevindingen die wij hebben gerapporteerd, hebben betrekking op do volgende
onderwerpon:

Opzet verbijzondorde intorno controlo is van eon good nivoau. Wij hobbon hot college
geadvisoerd om ook do SiSa-rogolingen hier (op eon eerder moment) in to botrokken.

Bij onzo controle constateercien wij dat do volledigheid van do bolastingopbrongsten niet
gowaarborgd is door:

• hot ontbrekon van functiescheiding tussen hot invoeren en vorwerkon van (WOZ-)mutatios;

hot ontbrekon van functioscheiding tusson de afwikkeling van signaallijston en do controlo
op do juiste on tijdige verworking hiervan;

• het ontbroken van eon interno verbandscontrole tusson het WOZ-bestand
(heffingenbostand), hot kadastor en hot GBA.

Ton behoove van do jaarrokeningcontrole zijn met aanvullonde (interno) controlomaatregelen
doze risico’s alsnog weggenomen.

• Bij do opbrongst bouwlegos hebben wij oen afwijking geconstateerd tusson do financiëlo
administratie en do subadministratie (Squit). Dit verschil is veroorzaakt doordat or goon koppoling
is tusson Squit en do financiële administratie. In opzot betokent die eon risico voor do
volledigheid on ook do juistheid van do bouwleges. Met aanvullonde (inteme)
controlewerkzaamhoden zijn de risico’s aisnog woggenomen.
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Het periodiek actualiseren van resultaatprognoses inzake de grondexploitatie (waardering), het
tijdig uitvoeren van interne controles op mutaties en aandacht voor de presentatie van complexen
is noodzakelijk gelot op de ontwikkelingen die zich hioromtrent voordoen. In do jaarstukken 2012
(zie ook eerder in dit verslag) heeft dit op correcte wijze opvolging gekregen.

Een meer gedetailleerd overzicht van onze bevindingen is vastgelegd in onze managementletter aan
het college.

4.2. Betrouwbaarheid en continulteit van de geautomatiseerde
gegevensverwerking

Onze jaarrekoningcontrole is gericht op het geven van eon oordeel omtrent de jaarrekening zeif en is
niet primair gericht op het doen van uitspraken omtrent de betrouwbaarheid en de continultoit van de
geautomatiseorde gegevensverwerking als geheel of van onderdelen daarvan.

Onze bevindingen raken dan ook slechts die onderdelen die wij onderzocht hebben, wat wil zeggen
dat wij torzake geen volledigheid pretenderen. Hiervoor is een spocifiek daarop gericht ondorzoek
noodzakelijk. Op basis van de controle van het vorslagjaar 2012 zijn er geen bijzonderheden te
meldon.

4.3. Frauderisico

Van de accountant wordt op grond van de regels van de beroepsorganisatie (NBA) eon
professioneel-kritischo houding vorwacht ten aanzien van afwijkingen van materie& belang als
gevoig van fraude in de jaarrekening. Tor invulling van deze professioneel-kritische houding moet de
accountant een inschatting makon van de frauderisico’s, zich een beeld vormen van de maatregelen
van interne boheersing die de organisatie hoeft gotroffen om mogelijke fraudes van matorieol belang
te voorkomon, en bezien of deze maatregelen effectief zijn.

Wanneer sprake is van een aanwijzing voor fraude, dan moet do accountant dit communiceren met,
afhankolijk van de aard van de fraude, do direct leidinggevende, het college en, in sommige gevallen
(fraude in de top van do organisatie) en wanneer onvoldoende herstelwerkzaamheden worden
ondernomen, de raad.

Om invulling to geven aan do eerdergenoemdo verplichting hebben wij eon fraudediscussie gevoerd
binnen hot controleteam on met de raadscommissio on hot management van uw gemeento, waarbij
wij do nadruk hebben gelogd op de eventuele mogelijkheden van materiële onjuistheden als gevolg
van fraude in de jaarstukken, en op proventieve maatrogelon daarbij. Van hot college hebben wij do
bevostiging ontvangen dat or goon (materiële) onrogelmatigheden zijn goconstateerd.

Als onderdeel van onze controle hebben wij hot college verzocht inzicht to geven in de olgen
inschatting van het risico dat de jaarrekening een materléle afwijking zou kunnen bevatten als govoig
van fraude, in do aard, omvang on frequentlo van doze inschattingen, hot proces dat hot college
daarbij hanteert, alsook do communicatie daarovor met hot porsoneel en met hot toozichthoudond
orgaan (raad).
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Tijdens deze gesprekken heeft het college aangegeven zich bewust te zijn van frauderisico’s en
voorbeelden gegeven van de manier waarop zij deze beheerst. Tegelljkertijd stellen wij vast dat het
maken en/of periodiek actuallseren van gerichte frauderisicoanalyses nog geen zichtbaar onderdeel
vormt van de interne beheersingsomgeving en dat uit de administratie (notulen, bedrijfsplannen,
et cetera) bijvoorbeeld geen vastleggingen blijken die het belang illustreren dat u hecht aan het
vermijden en ontdekken van fraude. Uw gemeente oopt hiermee het risico dat de interne beheersing
kwetsbare plekken bevat die onopgemerkt blijven.

De huidige economische ontwikkelingen kunnen voor diverse partijen (bedrijven, instellingen en hun
werknemers) leiden tot verhoogde prikkels of gelegenheden tot het doen van of meewerken aan
fraude.

Gelet op het belang van een risicoanalyse die is toegespitst op de huidige economische
ontwikkelingen en actuele interne beheersing adviseren wij het proces van periodieke
frauderisicoanalyses een vast onderdeel te laten uitmaken van het interne controlesysteem dat erop
is gericht bedrijfsrisico’s te onderkennen, het belang en de waarschijnlijkheid daarvan in te schatten
en het daarop toespitsen van de interne beheersing.

Naast cle gesprekken die wij rondom dit thema voeren, hebben wij conform onze beroepsregels
zelfstandig werkzaamheden uitgevoerd die erop waren gericht om het risico van het ‘omzeilen’ van
de interne beheersingsmaatregelen door het management te detecteren. Tevens hebben wij
specifieke controles uitgevoerd op memoriaalboekingen, controles van schattingen, controle op
bankrekeningnummers van personeelsieden en crediteuren en zijn wij alert geweest op significante
en ongebruikelijke transacties.

Hoewel wij, zoals hiervoor beschreven, een kritische houding hebben ten opzichte van risico’s van
fraude in de jaarrekening, merken wij op dat onze controle niet specifiek is gericht op het ontdekken
van fraude. U besteedt, indien noodzakelijk, volcioende aandacht aan fraudesignalen en daar waar
dat aan de orde is, reageert u adequaat en in een vroegtijdig stadium.
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5. Controle rechtmatigheid

5.1. Er zijn geen rechtmatigheidsfouten die doorwerken in het
accountantsoordeel bij de jaarstukken 2012

Bij onze controle op de toepassing van do wet- en regelgeving bij de uitvoering van financiële
beheershandelingen, is één afwijking boven de rapporteringstolerantie van € 10.000 vastgesteld op
de eon van de aspecten recht, hoogte en duur van het voorwaardencritorium. De afwijking bedraagt
€ 188.000 en is het gevoig van het niet naleven van do Europese aanbestedingsregels in een
voorgaand jaar.

Indien de omvang van aanbestedingen van werken, diensten of leveringen eon bepaalde drempel
overschrijdt, dan dienen deze aanbestedingen plaats te vinden met inachtneming van de Europese
richtlijnen voor do verstrekking van overheidsopdrachten. Er zijn aanbestedingsrichtlijnen voor
(bouw)werken, everingen (goederen) en diensten. Deze richUijnen zijn verplicht opgenomen in uw
normenkader voor de rechtmatigheidscontroe en maakt onderdeel uit van do accountantscontrole
en oordeetsvorming.

Vanuit onzo controle blijkt over 2012 dat voor één opdracht (reeds in het verledon door uw gemoente
verstrekt) eon Europese aanbosteding had mooten worden doorlopen. Conform de uitleg van do
Kadornota 2012 van do commissie BBV dient deze tekortkoming, die in eon latere periode dan de
aanbesteding wordt ontdekt, meegenomen to wordon in het jaar waarin hij is ontdekt. Indien een
contract dan meerdere jaren loopt, dan tellen do jaren vOOr 2012 niet mee voor hot oordoel
over 2012.

Voor de afwoging van het oordeel over 2012 hobbon wij de werkelijko uitgaven in 2012 (€ 188.000)
op het contract in 2012 (de jaarschijf) meegewogen. Omdat dit bodrag past binnen do
matorialiteftsgrenzen voor eon goedkeurende controlevorkiaring (zie ook paragraaf 1.5 van dit
versiag) heeft deze bevinding geen gevoigen voor de strekking van de verkiaring 2012.

Wij adviseren u met verhoogdo aandacht de naleving van de Europese aanbestedingsrichtIijnen to
(biijven) toetsen en do noodzakeiijko maatregelen te troffen om afwijkingen te voorkomen.

5.2. De toetsing van begrotingsrechtmatigheid Ieidt niet tot
signalering van rechtmatigheidsfouten

De toe te passen normen voor hot begrotingscriterium zijn gebaseerd op artikol 189, 190 en 191 van
do Gemeentewet en moeten door do gemeenteraad zeif nader worden ingevuid en geconcretiseord.
Dit gobeurt door middel van de begroting en via de verordoning op hot financieeI beheer
ox artikel 212 van de Gemeentewet.
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Het systeem van budgetbeheer en -bewaking moet waarborgen dat do baten en lasten binnen de
begroting blijven en dat belangrijke wijzigingen of dreigende overschrijdingen tijdig worden gemeld
aan do gemeenteraad, zodat deze tijdig (binnen hot begrotingsjaar) een besluit kan nemen. Eon
systeem met onvoldoende waarborgen voor tijdige melding aan do gemeentoraad van
budgotoverschrijdingen heeft hot risico in zich dat inbreuk wordt gemaakt op het budgetrecht van do
raad.

Hot begrotingscriterium is vorder verfijnd en uitgewerkt in de Kadornota 2012 van do Commissio
BBV (voorheen hot Platform Rechtmatigheid). Eon overschrijding van do begroting is altijd
onrechtmatig, maar hoeft niet in alle gevallon to wordon meegewogen in hot accountantsoordoel.
Essentieol is dat do raad nadero regels kan steVen wanneer kostenovorschrijdingen die worden
gocompensoord door direct gerelatoerde opbrongston (1), kostenoverschrijdingon passond binnen
hot boloid (2) en kostenoverschrijdingen bij openeindorogolingon (3) moeton meowogen bij het
oordeol van do accountant. In die gevallen dat do gomoonteraad goon nador boleid stolt, goldt hot
uitgangspunt dat deze kostonoverschrijdingen door do accountant niot worden botrokken bij do
boslissing of al dan niot eon goodkourondo controloverklaring kan wordon afgogoven.

Daarnaast moot do accountant in het verslag van bevindingen dezo kostenoverschrijdingen,
waarvan hot college in do jaarrekening moot aangoven dat zo nog dienon to worden geautoriseerd,
aan do orde stellen. Extra lasten die worden gemaakt omdat extra opbrengsten daarvoor de ruimte
bieden, torwijl doze extra lasten niot direct zijn gorelatoord aan do extra opbrengsten en waarbij de
raad nog goon besluit heeft genomen over de aanwending van doze extra opbrongston, zijn
onrechtmatig. In totaal hooft uw gemoonto € 22,2 miljoen aan laston begroot (na wijziging),
togonover € 23,5 miljoon workelijke lasten. Dit is in totaal eon overschrijding van € 1,3 miljoon
(5,6 %). Aan baton had uw gomoente eon bedrag van € 23,3 miljoen begroot (na wijziging),
togonover € 24,3 miljoon workelijke baton. In totaal gaat het om eon hogoro roalisatie aan baton van
€ 1 miljoen (4,3 %).

In hot kador van de bogrotingsrechtmatigheid moet gokoken wordon naar do Iastenovorschrijdingon
per programma. Op diverse programma’s (inclusiof algemeno inkomsten en uitgavon) zijn
bogrotingsoverschrijdingon op do lasten te constatoron. Doze zijn in to delen in do onderstaande
categorieën, zoals gonoemd in de kadernota van do commissie Bbv. In do tabol hioronder zijn
overschrijdingon > € 5.000 opgonomon.

[Werkelijkelasten G

_____

—‘s x € 1 000 € 1 000 (na wijziging) Overschrijding

1. Dionstvorloning in do Beemstor 977 943 34

2. Beomsterling in Beemster 709 668 41

4. Wonen en ruimtolijko kwaliteit in

Boomster 9.746 8.130 1.616

8. Zorg en inkomen in Beomster 2.830 2.772 58

9. Do financiëlo en organisatorischo staat

van Beemster 1 .806 1.766 40
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Naast overschrijdingen van lasten, zijn ook op onderdelen meer baten gerealiseerd dan begroot.
Over do baten rapporteren wij in deze paragraaf niet omdat dit geon onderdeel uitmaakt van hot
criterium begrotingsrechtmatigheid zoals de richtlijnen voorschrijven.

Wij vorwijzen voor eon inhoudelijke en meer specifieke analyse van doze overschrijdingen naar de
toelichting op de programmarekening, onderdeel analyse begrotingrechtmatigheid waar eon analyse
van de begrotingsafwijkingen en de begrotingsrechtmatigheid 2012 is opgenomen. De
geconstateerde kostenoverschrijdingen welke als onrechtmatig worden aangemerkt, hebben geen
gevoigen voor de strekking van de controleverklaring, omdat deze passen binnen bestaand beleid en
pas geconstateord zijn na balansdatum ofwei worden gecompenseerd door direct gerelateorde
baten.
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