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Tussentij dse rapportage Sisa-bij la ge 201 5

Geachte leden van de raad, geacht college, geachte heer TimmeÍnan,

In bijgaande brief ontvangt u onze tussentijdse rapportage over de fouten en onzekerheden die in
onze controle van de jaarrekening 2015 van gemeente Beemster naar voren zijn gekomen

specifiek op het onderdeel specifieke uitkeringen die in de SiSa-bijlage bij de jaarrekening 2015

verantwoord worden.

Belangrijk om te melden is dat u deze tussentijdse rapportage (inclusief gewaarmerkte

SiSa-bijlage) vóór l5 augustus2016 indient.

De procedure die uw gemeente moet naleven bij de aanlevering van de bestanden aan het CBS is

niet gewijzigd ten opzichte van20l4. Uw gemeente dient in een vast, voorgeschreven stramien

een zestal documenten aan het CBS te leveren. Deze rapportage kunt u in dit kader verstrekken

aan het CBS. Zij draagt zorg voor verdere verspreiding, gelijk de wijze waarop de SiSa-bijlage

bij de jaanekening en de daarbij behorende rapportage wordt verspreid.

Hoogachtend,

Deloiue Accountants B.V.

N.R. Fritz RA

Bijlage: Tussentijdse rapportage SiSa-bijlage 2015 (inclusief gewaarmerkte

SiSa-bijlage 2015) in enkelvoud

Op alle opdrachten verricht door Deloitte zijn de 'Algemene Voorwaarden D¡enstverlening Deloitte Nederland,

ianuari 2014' 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.
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Tussentijdse rapportage SiSa-bijlage 2015

In deze brief rapporteren wij tussentijds over de fouten en onzekerheden die in onze controle van
de jaarrekening 2015 van gemeente Beemster naar voren zijn gekomen specifiek op het
onderdeel specifieke uitkeringen die in de SiSa-bijlage bij de jaarrekening 2015 verantwoord
worden. Hiermee geven wij invulling aan de rapportageverplichting die voortvloeit uit het
Besluit accountantscontrole decentrale overheden, artikel 5, lid 4.

Aanleiding voor deze brief is het feit dat de controle van de jaarrekening 2015 voor de gemeente

Beemster niet voor 15 augustus2016 zal worden afgerond. Dit betekent dat de afronding van de
jaanekeningcontrole 2015 is vertraagd. Echter, de werkzaamheden aangaande de SiSa-bijlage
201 5 die wij doen als onderdeel van de jaarrekeningcontrole 2015 , zijn wel afgerond. Om het
verantwoordingsproces aangaande deze specifieke uitkeringen niet verder te laten vertragen door
de problematiek die speelt rondom het sociaal domein (anders dan de Participatiewet),
rapporteren wij in het vervolg van deze brief tussentijds separaat over de uitkomsten van onze

werkzaamheden tot nu toe met betrekking tot de SiSa-bijlage, conform de elementen die ook
opgenomen worden als onderdeel van het in artikel 5 van het Besluit accountantscontrole
decentrale overheden bedoelde Verslag van bevindingen bij de jaarrekening2}lí.

Achtergrond

De verantwoording van specifieke uitkeringen door de gemeente Beemster (de zogenaamde

SiSa-bijlage) maakt onderdeel uit van de jaarrekening 2015 van de gemeente Beemster.

Als onderdeel van de accountantscontrole van de jaarrekening 2015, besteden wij ook specifiek
aandacht aan de SiSa-bijlage. Dit doen wij op grond van artikel 3a van het Besluit
accountantscontrole decentrale overheden en de Nota Verwachtingen accountantscontrole 2015

van 1 1 januari 2016, uitgegeven door het ministerie van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties (BZK). Over de uitkomsten van de accountantscontrole rapporteren wrj btj
afronding van de jaarrekeningcontrole in de vorm van:

Een controleverklaring bij de jaanekening 2015, inclusief SiSa-bijlage.

Een accountantsverslag, waarin onder meer de bevindingen worden gerapporteerd die bij de

accountantscontrole naar voren zijn gekomen en die op basis van kwalitatieve en/of
kwantitatieve criteria, voortkomend uit onze professionele oordeelsvorming en/of
afgesproken met de raad en/of voorgeschreven door het voornoemde kader uit wet- en

regelgeving.

a

Met deze brief geven wij tussentijds inzicht in onze bevindingen.
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De afronding van de controle van de jaarrekening 2015 is vertraagd door problematiek in
de controles aangaande het sociaal domein (anders dan de Participatiewet)

Zoals bekend maken de geldstromen van het sociaal domein, waaronder WMO en Jeugdzorg,

onderdeel uit van de jaarrekening 2015. Controle-informatie inzake deze geldstromen is pas laat
in het controleproces beschikbaar gekomen en is op onderdelen zelfs nog niet beschikbaar.
Voorbeelden zijn:

De SVB heeft d.d. l0 juni jl., veel later dan de oorspronkelijk geplande rapportagedatum van
1 april 2016, gerapporteerd aan de gemeente.

Nog niet van alle zorgaanbieders heeft de gemeente de gecontroleerde verantwoordingen
ontvangen.

Zodrabovengenoemde informatie door de gemeente is ontvangen, moet deze door de gemeente

worden geanalyseerd en beoordeeld. Vervolgens moeten wij als accountant ook onze

controlewerkzaamheden uitvoeren.

Dit is overigens geen unieke ontwikkeling voor de gemeente Beemster maar deze problematiek
speelt landelijk. Daardoor is een cumulatie vanwerkzaamheden ontstaan, die maakt dat niet alle
controles van gemeentelijke jaanekeningen 2015 tijdig (uiterlijk l5 juli 2016) afgerond kunnen
worden. Zelfs niet in de verlengde termijn tot l5 augustus 2016 (zie brief BZK van
27 juni20r6).

Controlewerkzaamheden als bedoeld in artikel3a Besluit accountantscontrole decentrale
overheden uitgevoerd

Als onderdeel van de accountantscontrole van de jaarrekening 2015 van de gemeente Beemster
zijn door ons de controlewerkzaamheden uitgevoerd, zoals bedoeld in het Besluit
accountantscontrole decentrale overheden, artikel 3a en nader uitgewerkt in de Nota
verwachtingen accountantscontrole 2015 van het ministerie vanBZK (1 1 januari 2016).

De aard, reikwijdte en intensiteit van deze reeds uitgevoerde en afgeronde werkzaamheden zijn
gebaseerd op:

De voor de jaarrekening 2015 van de gemeente Beemster van toepassing zijnde
goedkeuringstolerantie voor fouten van l%o en voor onzekerheden van 3Vo van de in de

conceptjaarrekening opgenomen totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves van
€.20.664.000. Zodoende bedraagt de door ons gehanteerde materialiteit € 200.000. Op basis

van artikel z,Iíd7 Bado is deze goedkeuringstolerantie door de gemeenteraad vastgesteld bij
raadsbesluit van 14 februari 2012.

a

a Onze beoordeling voor elke specifieke uitkering of er sprake is van risico's die
richtinggevend zijn voor de inrichting van de accountantscontrole, conform artikel 3a

Besluit accountantscontrole decentrale overheden.
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Tevens hebben wij, conform artikel 3a Besluit accountantscontrole decentrale overheden, in
ieder geval voor iedere specifieke uitkering met een omvang van ten minste € 125.000 die de

gemeente Beemster heeft ontvangen voor het boekjaar 2015, een deelwaarneming uitgevoerd.

Op grond van artikel 5 lid 4 Besluit accountantscontrole decentrale overheden dienen wij
bevindingen die de genoemde rapportagetoleranties overschrijden, te rapporteren in het Verslag
van bevindingen. Dit betekent dat wij per specifieke uitkering rapporteren met een

rapporteringstolerantie gebaseerd op de lasten van de specifieke uitkering in het
verantwoordingsjaar of blj meerjarige financiële afrekening op basis van prestatieafspraken,
gebaseerd op het totale voorschot per specifieke uitkering, in alle gevallen met een ondergrens

voor te melden bevindingen van:

a. € 12.500 indien de lasten kleiner dan of gelijk aan € 125.000 ziin.

b. l0% indien de lasten groter dan € 125.000 en kleiner dan of gelijk aan € 1.000.000 zijn.

c. € 125.000 indien de lasten groter dan € 1.000.000 zijn.

De raad van de gemeente Beemster heeft ten aatuienvan de controlewerkzaamheden als bedoeld
in artikel 3a Besluit accountantscontrole decentrale overheden geen lagere

rapporteringstoleranties vastgesteld.

Te rapporteren bevindingen op grond van artikel5o lid 4 Besluit accountantscontrole
decentrale overheden naar aanleiding van de uitgevoerde werkzaamheden in het kader van
artikel 3a Besluit accountantscontrole decentrale overheden

Op grond van het Besluit accountantscontrole decentrale overheden, artikel 5, lid 4 en onderdeel
6vandeNotaverwachtingenaccountantscontrole2015 (d.d. II januari 2016),rapporterenwij in
deze brief tussentijds over de fouten en onzekerheden van de specifieke uitkeringen die in de

jaarrekening20l5 in de SiSa-bijlage zullen worden verantwoord. V/lj 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 zo ja welke, financiële fouten of onzekerheden zijn geconstateerd.
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ocw
D11

SZW

G1A

SZW G2

SZW G3

Wet Participatiebudget 20!4 -overgangsrecht 2015

reserveringsregeling deel educatie

Wet sociale werkvoorziening (Wsw)-totaal 2014

Gebundelde uitkering o.g.v. artikel 69

Participatiewet_gemeentedeel 2015

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004

(exclusief levensonderhoud beginnende

zelfstandigen)_gemeentedeel 2015

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t

€0

€0

€0

€0

Totaal N.v.t. €0

Uit de bovenstaande tabel blijkt dat wij geen fouten of onzekerheden hebben geconstateerd die

de in de vorige paragraaf vermelde rapporteringstoleranties overschrijden.

Dezetabelheeft betrekking op de SiSa-bijlage die is opgenomen in de bijlage bij deze brief en

die door ons ter identificatie is gewaarmerkt.

De SiSa-bijlage is opgemaakt onder verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en

wethouders van de gemeente Beemster.

Dit betekent dat de gemeente Beemster zelf verantwoordelijk is voor de juist- en volledigheid
van de te verantwoorden indicatoren zoals opgenomen in de SiSa-bijlage. Indien een '0' is
ingevuld, hebben wij van de gemeente Beemster de bevestiging gekregen dat deze'0'terecht is

ingevuld. Ter bevestiging van de verantwoordelijkheid van de gemeente, is de SiSa-bijlage

namens de gemeente ondertekend.

In een separate bevestiging bij de SiSa-bijlage heeft de gemeente Beemster ons bovenstaande

bevestigd en tevens heeft de gemeente Beemster bevestigd dat deze bijlage in de definitieve
jaarrekenin g 2015 zal worden opgenomen.

Fout of
onzekerheid

Financiële
omvang

ToelichtingSpecifieke uitkering
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Overige aspecten - beperking in verspreidingskring en het gebruik

Volledigheidshalve melden wij dat, gezienhet feit dat de controle van de jaarrekening als geheel

nog niet is afgerond, er in het geval dat correcties in de nu voorliggende conceptjaarrekening
plaatsvinden waardoor de toleranties naar beneden bijgesteld moeten worden, wij als gevolg van
de lagere toleranties een evaluatie zullen maken van de aard, intensiteit en reikwijdte van de

hiervoor bedoelde werkzaamheden en mogelijk over zullen gaan tot extra werkzaamheden in het
kader van artikel 3a Besluit accountantscontrole decentrale overheden. Dit zou dan aanvullende
bevindingen kunnen opleveren die voor rapportering in aanmerking komen. In voorkomende
gevallen zullen wij hierover expliciet rapporteren in het accountantsverslag bij de
jaarrekening2015.

Omdat de werkzaamheden met betrekking tot de controle van de jaarrekening als geheel niet zijn
afgerond, geven wij geen (accountants)oordeel met betrekking tot jaanekening inclusief
de SiSa-bijlage. Aan deze brief kan derhalve geen zekerheid worden ontleend die normaliter
wordt ontleend aan de controleverklaring bij de jaarrekening inclusief SiSa-bijlage. Met deze

brief rapporteren wij uitsluitend tussentijds over de fouten en onzekerheden die in onze controle
van de jaarrekening 2015 vande gemeente Beemster nrrar voren zijn gekomen specifiek op het
onderdeel specifieke uitkeringen die in de SiSa-bijlage bij de jaarrekening 2015 verantwoord
worden.

De brief is opgesteld met als doel het verantwoordingsproces aangaande de specifieke
uitkeringen van gemeente Beemster niet verder te laten vertragen door de problematiek die speelt

rondom het sociaal domein. Voor de goede orde wijzen wij u erop dat de vaststelling van de

specifieke uitkeringen over 2015 zal geschieden op basis van de definitieve jaarrekening

inclusief SiSa-bijlage, de daarbij afgegeven controleverklaring en het accountantsverslag/verslag
van bevindingen. Deze brief is mogelijk niet geschikt voor andere doeleinden.

Deze brief is derhalve uitsluitend bestemd voor de gemeente Beemster, het CBS, het ministerie
van B.ZK en de overige verantwoordelijke ministeries en de provincie Noord-Holland.
Deze brief dient niet te worden verspreid aan of te worden gebruikt door anderen.
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Tot slot

De procedure die uw gemeente moet naleven bij de aanlevering van de bestanden aan het CBS is

niet gewijzigd ten opzichte van2014. Uw gemeente dient in een vast, voorgeschreven stramien

een zestal documenten aÍm het CBS te leveren. Deze rapportage kunt u in dit kader verstrekken

aan het CBS. Zij &aaglzorg voor verdere verspreiding, gelijk dewijze waarop de SiSa-bijlage

bij de jaarrekening en de daarbij behorende rapportage wordt verspreid.

Hoogachtend,

Deloitte Accountants B.V Paraaf voor identifi catiedoeleinden:

L
/

N.R. Fritz RA

Bijlagen:

- Ter identificatie gewaarmerkte SiSa-bij lag e 201 5
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u¡tker¡ng op
grond van artikel 69
Participat¡ewet gemeente
deel 2015

Alle gemeenten
verantwoorden hier het
gemeentedeel over 0aar
T), ongeacht of de

in fiaar T)
enkele of alle taken

lichaam
op gKrnd van 12.011
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van
Besteding ¡n 2015 van OCW-
gelden educatie binnen de
grenzen van de
reserveringsregeling.

Aard contole R
lndicatornummer: D1 1 / 01

Baten ¡n 2015 van OCW-
gelden educatie binnen de
grenzen van de
reserveringsregeling.

Aard contole R
lndicatornummer: D1 1 / 02

ocw Dt1 Wet part¡c¡patiebudget
201¡1 - ovèrgangsrecht
201 5 reservringsregeling
deel educat¡e

Wet participat¡ebudget

Gemeenten

€o €o
l-l¡efonder per regel eên
gemeente(code) uit úaar T-1 )
selecteren en in de kolommen
emaast de
verantwoordingsinformatie voor
di€ gemeente invullen

Aard contole n.v.t.
lndícatornummar: G1A / 01

Het totaal aantal gereal¡seerde
arbeidsplaatsen voor
geindiceerde ¡nwoners in fiaar
T-1), uitgedrukt ¡n arbeidsjaren;

inclusief deel openbaar lichaam

Aard controle R
lnd¡catornummer: G1 A / 02

Het totaal aantal gereal¡seerde
begeleid werkenplekken voor
geindiceerde inwoners in ûaar
T-1 ), uitgedrukt in arbeidsjaren;

inclusief deel openbaar lichaam

Aard contole R
lndicatornummer: G1A / 03

szvtt GIA Wet sociale
werkvoorzien¡ng
(Wsw)-totaal 201,1

Wet sociale
werkvoorziening (Wsw)

Alle gemeenten
verantwoorden h¡er het
totaal (jaar T-l). (Dus:
deel Openbaar l¡chaam
uit SiSa fiaar T-i)
regeling GIB + deel
gemeente u¡t üear T-l) na
controle door de
gemeente,

1 60370 Beemster 17,78 2.00

1.3 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeettelijk

arbeidsongesch¡kte gewezen
zetfstandigen (IOAZ)

Bested¡ng 0aarT) IOAZ uaar T) loAZ (exclus¡et

Gemeente

1.3 Wet inkomensvoorziening
en gedeeltelûk

(roAZ)
gewezen

Aard controle R

lnd¡catornummer: G2 / 06
Aard controle R

lnd¡catornummer: G2 / 05

Bested¡ng 0aar T) algemene
bi,stand

Gemeente

1.1 Participatiewet (PW)

Aañ contole R
lndicatornummer: G2 / 01

Baten 0aar T) algemene
biistand (exclusief R¡¡k)

1.1 Participatiewet (PW)

Aard controle R
lnd¡catornummer: G2 / 02

Gemeente

Besteding üaarT) IOAW

1.2 Wet inkomensvooziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze
werknemers (IOAW)

Aard controle R
lndicatornumme| G2 / 03

Gemeente

Baten ûaarT) IOAW (exclusief
Rijk)

1,2 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelük

arbeidsongeschikte werkloze
werknemers (IOAW)

Aard controle R
lndicetornummer: G2 / U

Gemeente

EO l€0€ 982.783 € 30.703

SiSa-bijlage 2015

€218
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"tr Besteding (ßar T I Bbz 2004
levensonderhoud beginnende
zelfstandigen

Gemeente

1.4 Beslult bilstandverlening
zelfstandlgen 2004
(levensonderhoud beginnende
zelßtandlgen) (Bbz 2004)

Aard controle R
lndlçatornummer: G2 / 07

Baten (iaarT) Bbz2004
levensonderhoud beglnnende
zelßtandigen

Gemeent€

1.4 Beslult bijstandverlenlng
zelßtandigen 2004
(levensonderhoud beginnende
zeltuþncligen) (Bbz 2004)

Aard controle R

lndlcabrnummer: GZ /08

Baten fiaar T) WWIK (exclusief
RÜK)

Gemeente

1.6 Wet werk en inkomen
kunstenaars (WWIK)

Aard contole R

lndlcatornunmer G2 / 09

Besteding (iaar T)
Loonkostensubsidie o.g.v. art.
10d Participatlewet

Gemeente

1.7 Participat¡ewet (PW)

Aard controle R
lndlcatornummer: Gz / 1o

Baten (iaar T)
Loonkostensubsidie o.g.v. ârt.
10d Participatiewet (excl. Ri.ik)

Gemeente

1.7 Participatiewet (PW)

Aard controle R
lndlcatornummèr: G2 / 11

Volledig zetfstandige uitvoering
Ja/Nee

Aard @ntole n.v.t.
lnd¡cetonummèr: G2 / 12

€ 4.037 0 EO Êô Êo JA

szvv Beslult biJstandverlenlng
zelfstandlgen 200¿l
(exclusief
levensonderhoud
bèginnende
zelfstandlgen)_gem€ente
deel 2015

Beslult bl¡standverlening
zelfstandigen (Bbz) 2004

Alle gemeenten
verantwoorden h¡er het
gemeentedeel over (laar
T), ongeacht of de
gemcente ln fiaar T)
gcen, enkele of all€ taken
heefr ultbesteed aan een
Openbaar
opgedcht

l.o" 

*r''

I

lichaam
op grond van

Besteding (Jaar T)
levensonderhoud gevestlgde
zelfstand¡gen (excluslef Bob)

Aard contole R
lndlcatornummer: Gg / 01

Besteding UaarT)
kapitaalverstrekklng (exclusief
Bob)

Aard @nbole R
lndlcabrnummer: Gg /02

Eaten oaarI)
levensonderhoud gevestigde
zelßtandigen (exclusief Bob)
(excluslef Rtjk)

Aard ooniolo R
lnd ¡catornum mer : G3 / 03

t aten 0aar I )
kapitaalverstrekking (exclusief
Bob) (excluslef Rijk)

Aard contole R
hdicatornummer: G3 /04

Besteding (iaar T) aan
ondezoek als bedoeld ln
artikel 56 Bbz 2004 (excluslef
Bob)

Aard controlê R
lndicatarnummer: G3 / 05

Besteding 0aar T) Bob

Aard controle R

lndicatornummor: G3 / 06

€ 10.084 €0 F.2.250 300 € 9.722 €0
Baten (Jaar T) Bob (exclusief
Rijk)

Aard contole R
lnd¡catornummer: Gg / 07

Bestedlng (Jaar T) aan
uitvoeringskosten tsob als
bedoeld ln artikel 56 Bbz 2004

Aard @ntoleR
I nd lcatornummer: G 3 / 08

Volledlg zelßtandige uitvoerf ng
JaNee

Aañ çgntola n.v.L

I nd¡catornu mmer : G 3 / 09

€0 0 JA

Deloltte.
Del o ¡tte Accountants B.V'

Voor identif icatiedoeleínden'

Sisa-bijlage 2015 d.d. . 1...A ryh. J. {Ø. )....}*,' þ......... "þ"' * " "


