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 Bijlagen
 Controlever|rzg, vijf ongdekende exemplaren van de con|olever|ring en een door ons
 gewaa|erkte ja|ekehing 2011
 Geachte leden van de raad,
 Hierbij ontvangt u onze controleverk|zg d.d. 16 mei 2012 bij de jaaaekening 2011 van
 uw gemeente.
 Wij hebben één exemplaar van de conîoleverkl|lg voorzien van een originele h|dtekening.
 Dit exemplaar is ten behoeve van uw eigen archief. De overige exemplaren van de
 controleverk|ing zijn voorzien van de naam van onze accout|tspr|tijk en de naam van de
 accotmt|t, echter zonder persoo|jke handtekenzg. Wij vetzoeken u bij openba|mœng van
 de conèoleverk|lg gebruik te maken van de exemplaren van de conîoleverkl|ïg die niet
 zijn voorzien van een persoonlijke h|dtekening. Dit cord'o| het advies van de
 beroepsorg|isatie NBA ter vel-mjdùag van fraude met h|dtekeningen van acco|t|ys.
 Wij bevestigen u ermee akkoord te gaan dat de bjgevoegde conîoleverkl||g zonder
 persoo|ijke h|dtekening wordt opgenomen in dejarstllkken. Deze jaarsmkken dienen te
 worden uitgebracht overee|omstig het aan ons voorgelegde def|tieve concept (c.q. de laatste
 dnlkproef rèkening houdend met de aangegeven wijzig|gen), waa'l-varl een gewan|erkt
 exemplaar is bijgevoegd. Overigens wijzen wij u erop dat in de situatie dat de ja|reke|ng door
 de gemeenteraad niet ongewijzigd woràt vastgesteld onze bovengenoemde toestemming vervalt.
 Op alle opdrgcbten ver/icht door Deloitte zjn de 'Algemenevoo-aarden Dienstveriening Deloitte Nederland,
 november 2010' gedeponeerd bijde Kamer van Koophandel onder nummer24362837 van toepassing.
 Deloitte Accountants B.V. is ingesch?even in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam
 onder nummer 24362853.
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 Indien u dezeja|stukken en de conîoleverk|lg opneemt op intemet, dient u te waarborgen
 dat dejaarsolkken goed zijn |gescheiden valï andere |ormatie op de intemetsite. Mscheiding
 kan bijvoorbeeld plaatsvinden door ddja|smkken in niet-bewerkb|e vorm als een |zonderljk
 bestand op te nemen of door een wa|schuwing op te nemen indien de lezer de ja|stukken
 verlaat ($çu verlaat de beveiligde, door de accotmtant gecontroleerdejaaaekening'').
 Wij verzoeken u om, alvorens tt tot publicatie overgaat, de ja|ekening en de gezameëijk
 danrmee openbaat te maken smkken aan ons ter beoordellg voot te leggen.
 Overigens wijzen wij erop dat, indien tot de vergadering van de gemeenter|d omstnndileden
 blijken die aanpassing van deja|rekening noodz|elijk maken, een dergelijke aanpassing nog
 voor de vergaderlg van de gemeenteraad moet worden gemaakt. Uiteraard vervalt in die situatie
 onze bovengenoémde toestemming.
 Over onze overige bevindingen naar aanleiding van de controle van dejaaaekenïg brengen wij
 u separâat verslag uit.
 Tot het geven van nadere toelichting zijn wij graag bereid.
 Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn.
 Hoogachtend,
 'tte Accotmt|ts B.V.
 A ooij RA
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 Controleverka|ng van de onaœankelijke accountant
 Aan de raad van de gemeente Beemster
 Ver|aring betreffende de jaarrekenlg
 Wij hebben de (1 de jarstllkken 2011 opgenomen) jamekening 2011 van de gemeente
 Beemster gecontroleerd. Dezeja|eke|ng bestaat uit de balans per 31 december 2011 en de
 progrnmm|ekenl'ng over 2011 met de toelièhtlgen, waarin zijn opgenomen een overzicht van
 de geh|teerde grondslagen voor fl|ciële verslaggeving en andere toelichtlgen, àlsmede de
 Sisa-bijlage.
 Veran|oordelqkheid van het college van burgemeester en wethouders
 Het college van burgemeester en weiouders van de gemeente Beemster is verantwoordelijk
 voor het opmaken van de ja|reken|g, alsmede voor het opstellen van het jamerslûg, beide in
 overeenstemming met het in Nederl|d geldende Besluit Begroting en Ver|twoordlg
 provincies en gemeenten (BBV).
 Deze ver|twoordelijueid houdt onder meer in dat de ja|reken|g zowel de baten en lasten als
 d tiva en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in deja-ekening ver|twoordç
 e ac
 baten, lasten en b||smutaties rechtmatig tot stand zijn gékomen. Rechtmatige totst||oming
 bdekent in overeenstemming met de begrotlg en met de relevante wet- en regelgevhg
 wa|onder gemeentelijke verordeningen.
 Het college vatl b|gemeester en weiouders is tevens ver|twoordelijk voor een zod|ige
 interne beheershg als het noodzAelijk acht om het opmaken van de ja|ekenlg en de
 rech|atige totst|Aomàg van baten, lasten en bal|smutaties mogelijk te maken zonder
 afwijk|gen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.
 Veran|oordelqkheid van de accountant
 Onze ver|twoordelij|eid is het geven van een oordeel over deja|ekening op basis van onze
 conèole. Wij hebben onze conîole venicht in overeenstemmlg met het Nederl|ds recht,
 wa|onder de Nederl|dse conîolest|da|den en het Besluit Acco|t|tsconîole Decenîie
 Overh|en (BADO) en het op 31 januari 2012 doot de gemeenteraad vastgestelde
 conàoleprotocol en het op 13 d|cember 2011 vastgestelde no|e|ader 2011 voor de
 acco|t|tsconkole op de jamekenzg 2011 en verder. Dit vereist dat wij voldoen a| de voor
 ons geldende elische voorsc|iAen en dat wij onze conîole zodanig plnnnen en uitvoeren dat
 een redelijke mate van zekerheid wordt verkegen dat de jamekening geen afwijkl'ngen van
 materieel belang bevat.
 DeloiûeAccountânt: B.V.i$ ingeschreven in het handelsregistervan de Kamer van Koophandel te
 Rotterdam onder ntlmmer 24362853.
 Membe? of
 pelolue Touche Tohmatsu Llmited
 120310 ||/3113051700

0

0



Deloitte.
 Een conîole omvat het uitvoeren van werkzanmheden ter verHijging van con|ole-|o|atie
 over de bedragen en de toelichtlgen in de jamekenlg. De geselecteerde werkzanmheden zijn
 a|nnkelijk van de door de acco|t|t toegepaste oordeelsvo|zg, met àbegrip van het
 inschatten van de risico's dat de ja|rekenzg een |wijkl'ng van materieel belang bevat als
 gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattlgen neemf de acco|t|t de
 interne beheersing in a|merking die relev|t is vonr hçt opmaken van deja|eken|g en voor
 het geîouwe beeld daarv|, alsmede voor de rech|atige totst||oming van baten, lasten en
 bal|smutaties, geriçht op het opze|en van conîolewerkzaamheden die passend zijn in de
 omst|dileden. Deze risico-lschattipgen hebben echter niet tot doel een oordeel tot
 uitdnlkklg te brengen over de e|ectiviteit van de interne beheerslg van de gemeente. Een
 conîole omvat tevens het evalueren van de geschikieid van de geb|Ate grondslagen voor
 fl|ciële verslaggevlg en de geb|ite fin|ciële rechtmatileidscriteria en van de redelij|eid
 van de door het college van bmgemeester en welouders van de gemeente gema|te schattingen,
 alsmedç een evalgatie van het zgehele beeld van de ja|ekeing. Deze fz|ciële
 rechtmatipeidscriteria zijn vastgesteld met het no|e|ader door de gemeenteraad op
 13 december 2011 en de operationaliserïg van het no|e|ader voor rechtmatileid in de
 b heersorg|isatie van de gemeente. '
 e
 De bij onze conîole toegepaste goedke|lgstoler|tie bedraa| voor fouten 1 % en voor
 onzekerheden 3 % van de totale lasten en toevoegingen aan resewes. Op basis van artikel 2,
 lid 7 BADO is deze goeAemlgstoler|tie door de gemeenteraad bij raadsbesluit van
 31 januari 2012 vastgesteld.
 Wij zijn van mening dat de door ons verHegen conîole-i|o|atie voldoende en geschAt is om
 een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.
 Oordeel betrefende dej|rrekening
 Naar ons oordeel geeft de ja|ekening vatt de gemeente Beemstet een getrouw beeld van de
 grootte en de saenstelllg van zowel de baten en lasten over 2011 als van de activa en passiva
 per 31 december 2011 in overeenstemmzg met het BBV.
 Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze javekenïg ver|twoorde baten en lasten alsmede de
 bal|smutaties over 2011 in alle van materieel belang zijnde aspeden rechtmatig tot stand zijn
 gekomen in overeenstemml'ng met de begroting en met de rel|v|te wet- en regelgeving
 waronder gemeentelijke verordenàgen.
 Verkaring betreffende overige bij of kra|tens de wet gestelde eiseh
 hgevolge artikel 213, lid 3 onder d Gemeentewet ve|elden wij dat het jaawerslag, voor zover
 wij dat kunnen beoordelen, verenigba| is met dejameken|g.
 aar, 16 mei 2012
 lo'tte Acco|t|ts B.V.
 . Booij RA
 Paraaf voor wan|erkl'ngsdoeleï :
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