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Geacht besû.¡ur,

ln het kader van onze algemene contoleopdr€¡cht hsbben wij ds financiËle adminlsbaüe en de
prognmmar€kening 2014 or¡derdeel Tïbkr van ds gerneenschappelflke regellng Recreaüeschap
TwlskeWaterland geconbolærd.WJ hebben b[ deJaanekenlng 2014 TwlekeWaþrland ondedæl
Twlske zorel een goedkeurende verklarlng lnzake de gúouwheld, alsmede een goedkeurende

verkladng over de rechtnatigheld afuegeven.

De prcgnmmarckenlng 2014 van uw ßcr€ateschap slult rnet een resulbat voor besþmmlng van
C,660.4!-7¡ (negdeD. Het saldo ls conbrm het vlgerende beleid begevoegd aan de (besÞm-
mlnge)moerves. Ulümo deccmber2014 bedragen de resenres in totaal€ 1.889.501,-.

Nær aanleldlng van onze conüole van de llnanclêle administsaüe en de Jaarekening 2014 vrdllen

wij het volgende onder uw aandacht brengen.

,.. ONTWIKKELINGEN RËSERVES EN FINANCIELE POSITIE
De btale ræorucs van het Twiske djn in dit boc$aar gedaald van € 3.218.547.- naar een bedrag
van € 2.558.100,-. BiJ het beoordelen van de omvang rran de rcserves valt ons het volgende op.

Afkoopsom van het Rijk
ln het verleden heefr uw recreatieschap een afl<oopsom ontrrangen van het Rijk ter dekking van de
inrlchüngs- en beheerskosbn van het recnatleachap. Op basis van vemnchüngen van de kosten
van de lnrlchtng, het onderfioud en rcntestand is de aftoopsom bepaald. Het saldo van deze re-
serue bedraagt ulümo december 2O14 € 1.889.501,- (2013: € 2.9146æ,-). ln 2014 is conbrm het
viçrende beþld de ontìrangen rente toegevoegd aan het saldo. ln verband met het verplichte
schaüdstbankieren is de rente ontvangcn over het saHo aangehouden b¡l het Ministerie van Finan-
ciën nagenoeg nihll. De zeer lage rentevergoeding van het R[k heefr een nadellg eftct op de ont-
wikkellng van de afl<oopsom.
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Beetemmingsreserve investeringen
Ten aanzlen van de besbmmlrgsmserve lnvesterlngen mcrken ì're op dat ingevolge het baelult
van hct Algcmcan bæü¡ur ccn bedng van € I mlfloen ls begevocgd aan deze reEerve ten laste
van fb aþemeæ r€son e. Deze mlddelen dJn vrflgemaat<t br frnanclering van \rêrìranglng en groot
onderfpud ln het rccreaüeschap. Ulümo decembor 2014 balraagt het saldo rran ds bestemmlngs-
rêBen ê lnvccterlnçn € 508.657,-.

2. tNTËRilUt-COilTROLE 20t4
ln het lrader van onze conüoteopdracht hebben wll begln Januari 2015 ecn tuasenüJdse contole
uiþorocrd, rcorultlopend op de eindeJaar¡contoþ. Dczc tusscn{ldsa conüole ls prlmalrgerlcht op
de (financlacl-'admlnlsffieve) prccessen \ran uw organisde en dan met name op aspecûan rond-
om de admlnieüaüeve organleaüe en de inÞme bahærslng met inbegrip van het rechtnaüghekls-
behcer. Hlarna gaen wiJ naderln op de inkopen en aanbccbdlngcn an de betallngsotganisaüa.

2,1 Proces inkopen en aanbestedingen
WJ hebben het proocc rondom de lnkopen en aanbesþdlngen beoordeeld. Daarbfl hcbben w¡J te-
tlttts gck*en naar de ontwlh{ccllngen rondom hd aanbcstcdlngsbclcld, het Þltelflke inkoop en
aanbcsbdlngsproc€s en de lnbme conhole op dlt proces.

WJ hebben geconatataerd dat ln 2014daverülþonderde lnÞme conüole MC) op de aanbcstadin-
gcn la uþcvoed. Er hee'ft - dchtbaar - bcËlng plaabgcvondcn op de nalcving van da in de vlge-
rende ænbccbdlngsrlchüfln gestelde vooruaarden. W[ hebben zelÊbndþ ook enlcþ van de ln
da MC betohten asnbssGdlngen opnleuw beoordeeld. Hlerult zfln ons geen (m#riële) onrecht-
maftheden gableken. tltúrl plaüen w[ nog de volgcnde kantÞkenlngen b[ do aanbcsHlnçn.
r Wlf z[n van menlng dat dê vasüegglngen van dc lnþme conüolee marglnaal z!ln, d.w.z. er

wordt slechb can chæklbt afpvlnkt, maer ccn ooldcsl, mot moürntþ ontbrækt nog.
r De chækllsbn dJn nog nbt aançpast aan de nla¡wc aanbæbdlngsrlchüfln Twlake Waterland,

dle ln overænsHnming b gebracht metde nleuweAanbesþdlngsunt

Wl advtsenn bfWH op åasls van een memqandum de bevtndtngen en oo¡dealswmry
wn de VIC wst þ laten leggen. Terans aûiæren wij de checkllsten te taten aanpassen aan de
nlauvve aanbesbdlngaegels, zúat per lnkæpprwcdurc de speciñeke toetsîngspunten worden
genakten deze zlclúbaarín de checklist (en conbolememo) woñen wstgelegd.

22 Brterþoces
Aan de hand mn deehvaamemingen van fact¡¡en hebben wij de procedures rondom de crcdlteu-
renadmlnistatie en betalingen beoordeeld. W[ hebben hierbfi vastgesbld dat de betalingen in het
boo{aar door mlddcl wn clocrüonlc banklng gnautomaüseed ln funcüescheiding plaatrvindcn.
Bovendlen worden de beûaallflsten voor frltelfike bebllng door de procuraüehouder van het recrea-
tieschap beoordeeld en (zichtbaar) geaccodeerd. De beÞtingsorganisatie geefr ons verder goen
aanleldlng tot het maken van opmcrklngcn.

3. DE INFORi¡IATIEWAARDE VAN DE JAARSTUKKEN 2OI4
Wj zijn van mening dat de þanekening een goed imicht geeft in het gerealiseerde resultaat over
het faar 2014 en de frnanci'åle posiüe per 31 decomber 2O14. Dæmaast uuordt lnzlcht gcgeven ln
de over- cn onderscheidingen op programma niveau die ten opzichte van de door het algemeen
bestuur goe@ekeurde begroting hebben plaabgevonden.
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Conbrm de hlervoor geldende voorcchrifrBn ls door ons nagegaan of de verantwoording de minl-
maÞ wctbl[kc voogeschrcven inbrmatþ bevat en of de lnhoud van dlt velrslag gecn tcgonstfl-
dþhaden bevat mot de door ons geconûoþErde Jaarnakenlng. Op gmnd hlervan hebben w[ vast-
gesteld datde inhoud van hetJaannrsbg nletln sü!þ ls metdeJaanekenlng 2014.

4. ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE EN INTERNE SEHEERSING

4.'l Kwaliteitfinanciëleadminletratle
Vast ondclfu van onæ contole b & bæordChg tnn dc l<wallÞit van de frnanclële admlnbbaüe
met büekldng tot t¡ssenrekenlngen en overlopende actva en passhn (hanslbria). Ten aalziEn van
ü.lssennlcnlngen (balans) habbon wü vasþesfrld dat er gæn maÞilde achþr¡tanden dJn in de ft-
nanciåþ admlnlsffiE Toæns bl[K ult de ean ons ovepelegde documenÞn en bescf¡elden dat de
afloopvan bedngen op ünsennkenhgpn en wedopende drn en passhn lnþm woÉen ber¡eaK

We plaôen b[ da korüopende passlua nog een kantÞlcnlng. ln deþarekenlng 2014 ls op basls rran
c¡n vasbb[lngsoøankomct dc ontvangcn wgmOng rnn € {0.$0 røn de Raphacl Sücl'lüng
(bo€rdert ö Manen) veranùrcod onder de post loorultontvatgen bedngsn'. De rærgoedlng ls be
doeld om de koeÞn van adtÞntallþ onderhand þ ñnancþrcn. Onder de voorubntvangen bedragen
le ln 2014þvens esn deelvan de@ekendeachadevegoedlngrær:antroord lnzake deTwleke Poort
van pcr saldo € 100290,-. Naar wll hebbcn bcgcpcn zullsn deze onhrengen bedragcn ln de loop rran
dlt Jaar woden bgsbed æn heÉ actrbnúal[g ondeñoud.

4,2 Begrotingsrechtrnatigheid
Voþens het Beslult Begroüng en Ve¡anhroqdlng provlncleo en gemeenbn (BBV) dlcnen afuvllklngcn
ln de Jaarnkenlng to.v. bogroür¡g (na utdging) bansparant Þ rrcrden begellcht Het kader voor bet-
slng ls üans hetvigepnde conüoleræmrdenlng. Vooræver begroffigsdrüldngen en orærschrljdlngen
blnnen hct door hct aþemæn b¡eü¡ur vaslgaftúdc bchld dJn gebleven, is geen sprake van etfldþ
held van het budgetedrt van het beaû¡ur. Voor de afblulþnde oordeelsvomlng door het besûlur ls
van belang ln hoevene de begrcüngswercc{trfldlng past blnnen heû gerbrmuleerde beleld en/of ulordt
gocomperlsæfd door aan dE hsËn gerelaberde hogere inkomsûan. Het bepalen of respecüwdflk
rinclke begroüngsoverschrüdlngpn al dan nlct rrurwiJtbaar dJn en een lzondedflkc (lndemnl-
blts)pmcedure tæreisen, ls voorùehouden aan het aþemeen bestuur. Hieronder ziJn de voþende (ma-
þrlðþ) budgebverccfi rldhæn 2014 opgenomen.

Ovorchdldlng pr rddo (ln Q
Omrchrfivlng pognmrne
7. lnrlchüng & ontwlkkellng 250.497,-

ln de prognanrnarekening 2014 is conturm de Ì,lota van Todichtng Uj het BBV een korte belichüng
opgenom€n wn (nog) nlct gcaubrlsecrde budgcbrcrseådldlngø. ttVä zijn van mcnlng dat do par sal-
do overschrfdlng (met name als g€nrcþ van de bouwvan de PobÞl IÞ Marsen) blnnen het beeúaande
beleid heeft plaabgevonden en datderhalve gæn sprdte ls van begrotingsonrechtnaügheid.
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4.3 IGT omgeving

W hebbcn üfdens onze contolc kennis g€nomen van de ICT zoals lngedcht bü RNH, mede tb.v.
het rccreaüeschap De flnandêle admlnlsffie van het recredeechap Ìyordt gevoerd met behulp
van het pþgnmma Exact Hleraan gekoppeld is de ffi[ngsorganbdle dat verloopt via oon mo-
dulevan de ING-bank

A¡toÈrtl¡ Erlgt ¡n wrchtwoordb.þld
ln Exact ls aan beschriJvlng beschlk'baar van rollcn met daaraan gekoppctdc autorlsaücs per func-
üe. Hst sysÞembchccr mn RNH ls de applicatiebüe€rd€r E¡ect en ie derùalve bevoagd en ver-
anûrcodelflk voor het verlenen en/of wlfzlgen van autorlsaües. De sysbembehoerder heefr geen
aubrisaües in de boûaalmodule van de lNG. W0 hebb€ri gaconúabüd dat de bctallngan ln fr¡nc-
üescholdlng áJn gengcld, cn det lntemc conùoþ op de bebllngen zlchthar orrer het boekJaar
hæft plaúgevon&n. Wll hebben nog rrvel enkele aanbevellngen:
r Fh ænmakcn, dan rrelwlþigingen ln sbmbe$anden (mær concrcet deblburen, credlþuren

en banl¡nl¡enlngen) zfn de meest'gevoellge' mut¡ües, ook vanult het oogpunt van ñauderisl-
co'¡. Laat ln het sysbam deryelfike mut¡üee al{ld ln li¡ncüæcûrcldlng accoÉeren;

¡ Ong ls medegadeeld dat wachtr¡roorden b[ het recredeschap (tc) trdnlg lrcrden æwijz¡gd.
Vanult rlslæbehccltlng advlsaln w[ het rivachñrcodenbaleld aan þ latan scherpen.

5. ONTWIKKELINGEN WET -EN REGELGEVING

5.1 Wiiziging Wet op gemeenschappelljke regelingen (Wgr)
Op 12 augusüls 201¡l ls het voonstel tot Wlþlglng van de Wet gerneenschappelflke regellnçn en
æn aanùal andere trffin ln verband met de duallserlng uan het gemeenb- cn prwlnclcbætuur En
de lnvoorlng van sãn bedrlþvoaringnorganlaaüe rnet rcchbpcrsoonlfikheld, abmcdc regellng van
dlvrnc andcn ondenrurpen' gcpubllcccrd. Deze webwüzblng kan mogelljk gevolgen hebben
rcor bEgtaande gemeenschappelflke regellngen. Met dE wüdglng wordt ondEr meer beoogd om de
lnvþed van de gomænteraden op samennerkingsveröanden þ ver¡terken.

Met de invocrlng ven de bcdrlþvoeringsorganisaüe (BVO) umrdt een nieuwe samenrrærkingsvorm
mogdflk æn enkelvoudþ bestuur en van f gemeenschappalfik orgean d.m.v. het hebben van
rechtspersoonlÜkho¡d. Er ls dus sprake van slecfib een bætuursorgaan. Een BVO b alleen mogÊ-
lflk b[ gemecnschappdllke rugcllngcn waamen ulËlulÞnd colleges van burgomeesbr en wethou-
dcn dælmmer¡. Dc vor¡r¡ l¡ bedæl¡l voor uüværhg rnr¡ tsksn op het têre¡n van de bedriJËvo*
rlng (bl¡v. perconeel, lCT, ñnanciðn) en voor de ultvoerlng van taken met æn godnge, beleidsmaü-
ge aspecten.

De wtizigtng tnn de Wgr is op I Januarl jl. in weûlng geteden. Indlen nodlg is tot I januañ 2016 de
frþ om de bestaande rcgallngen hierop aan te passon Wfi aMseren om na te laten gaan of het
nleuwa æmenwefl<ingsvetbnd ook voar het tæteattsischap passend ls.
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5.2 Vennootschapsbelasting
Gemeenten en andera overheden worden met lngang uan 2016 geconfronberd met een belasüng-
pltcht voor de vEnmobchapsbclasüngî. Deze belasüngpllcht dlcnt crbe een gcl[k spcclveld te
cn€Ën bn opzlchte van pinate ondememlnçn. Veachlllende economlsche acüvlteiten Ìvaarmee
gemeenbn en gema€nschappe{lke ragellngen ln concunenüe ûeden, of kan beden zullen onder
de belaetngpllcht vallen. De vennoobchapsbelasüng vormt ln dlt geval voor de gemccnschappcl[-

ke regellng mogol[k een koeûenpoet

Wl[advlærcn u naþ lafrln gaan of en in hoevene spnke ß van wnnooßchapsbelasflngpllcht btj

uw racreaüæchap.

6. WNT EN PUBLICATIE
De Wêt normerlng bezoldiging bpfuncilonarlssen putdÞke en semlpublleke sscbr (nog recenblJk
gortdgd en ærgeachsrpt) sn de hlqln opgerþmen publlcdepllcht in deJaanelcnlng ls van bcpaa"
strg op bpftrncdonarhsen, mearb\,Þns op dc l¡dgr van het hoogsþ ulþosmnde orgaan en hetb+
zþtrüroudendeopaan. Op hlswn deweþen rcgeþovlng valtdegemeenschappelüla rcgoflng Ro
cr€desoh¡p Groengebied Amsbtand onder deze unü{þ regelng en dlent þ worden geË¡bllcectd.

Het Mlni¡þfu wn Bã( heatl hlaryoor sr Tomef onürlldrcld. De Wnt lnËrmaüc le ln de dslhtlücvc

corrccptlaamlonlng 2014 van Twlskc Wftrland, ondsdcd Twlske opgenomen.

Op basls mn het (nlane) Contoleprcbcol Wnt dlent de æcounhnt wtder ln de conûoleved¡ladng b[
deþanekenlng 2014 æn ver@ng op b nerncn naar de Wnf. Verdcr ls ln dc Wnt nasþelcgd dat da
gsgÊìrene ook (langs sþldronlsche uæg) aan het MlnlsÞde rran BZK dþnen b worden gezondens.

Wll advlærcn om de genæmb lntormatle in de laarnkenlng 2011tevans te malden vla de wabsl-

tavan hetMlnlsÞrte.

7. OVERIGEASPECTEN

Fraude
Wû hebben zoryel blnnen het conboleþam (þ¡eaudiþespreK) als met uw medewerkers overleg
gevoerd waarbfl nadruk ls gelegd op eræntuele mogelükheden van maþriële onJuietheden als ge-

volg van fraude ln deJaarsfukken en op prevenüava maa@elen hlerbgcn.

Van het besh¡ur hebben wij bij de afrondlng van onze contole een bevesüging bij tle jaarekenlng

ã114 ontvanæn ¡laû Êr geen onregplma&heden zþ geconstatead. Daarnaast heþþen wij b¡j de

elndejaaæconhole zelfsÞndlg werlaaamhaden ultgcvoerd op de wcrking van intemc behcer-
slngsmaategelen, memorlaalboeklngen, schattingen en is geÞt op signiflcante en/of ongebrulkelij-

ke hansactes ln de frnanciële admlnlshaüe. Ook hebben wij de betallngsorganisatie beoordeeld

rondom het doen van beûallngen met behulp van elektoniech bankieren. Tljdens de uitvoerlng van

I Vlhl modsml¡crhg VpÞpncht oì€rtcH¡ondcmcmhgcn.
2 Zr Conbolop.bcdVUNT, Stc. 2014 nr. 3€¿80, l8 dsccmlrlr 2014
t 

ft Lldrn mod ln þt 'lln.nch.l wr¡ntwoodlngcdocumant (¡il 4 WNT), dc Jr¡rrokcnlng dus. Dt tlbtib! voor dc VIINT cn
voor hd mcHgn:
htto$./lr¡vl¡t r-n topinkomens. nl/
httos:/,r,r¡rrur-tooinkomens.numeldên/
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onzc oonmlo van de laarekenlng 2014 hebbon w[ gæn aanwiþlngen vertregen dat er spnake ls
geìrcestvanfraude.

Onzc oonüole geeftvedcr gpcn aanlclding tot hGt malon van vorderc opmerklngen.

W[ wrûouwwr erop u hlormcde wn dlenst tc zfln gcwest Graag 4n wlj bereld deze brhf nader

þcþllct¡bn.

Hoogadrbnd,
lpn-Aoon B.V.

J.c. ou RA

û
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Verslag van bevlndingen n.a.v. de contoleJaar€kênlng 2014

Geacñt besh¡ur,

ln het tcader van onze atgemene contoleopdracht hebbcn wü do fnanclële admlnlshatie en de

programmarekenlng 2014 ondcrdeet t¡nd¡clnp htcrlrnd van de gemeenschappeliJke regellng

Recpdeschap Twiskc Waterland gecontoleed. \MJ hebben b[ de jaanekening 2014 TwiEke Wa-

Þrland onderdeel Landschap Waþrland zowel een goedkeurendÊ vorklaring inzake de gebouw-

heid, alsmede een goedkeurende verklarlng ovar de rechtndghoid Segeven.

De programmarckening 2014van uw rgcf€deschap slult met een rEeu¡hat voor besþmming van

€ 398.758,- (ncgdef). Het saldo is conbrm het vlgerende beleld tocgevoegd aan de (bætem-

mings)mserves. Ultmo december 2014 badragen de reservas ln tobal€ L831.459'-.

Naar aanþiding van onze conùole van de frnanciêlE adminlsbalie en de jaanekenlng 2014 wilþn

wij het voþende onder uw aandacht brengen.

I. ONTWIKKELINGEN RESERVES EN F¡NANC¡ELE POSITIE

De totaþ reserves van Landschap Waterland ziJn in dit boekjaar gedaald van C 2.230.217,' naar

een bedrag van € 1.831.459,-. Bij het beoordelen van de omvang van de reserues valt ons het vol-

gende op.

1.1 Bestemmingsfondsverkoopgelden Hemmeland

De ontvangen netb-opbrengsten in verband met de veftoop van de jachthaven Hemmeland en het

recrealiegebþd Hemmeland zijn conbrm uw besluitvormlng gestort in het bestemmlngefonds ver-

koop geldcn Hemmeland. Deze middelen zijn geoormerkt, namelijk voor hct realisenn van plÞ
jec.ten in het recreatieschap. Het saldo van dit bestemmlngsbnds bedraagt ultimo december 2014

€ i .020.881,- (2013: C 1 .278.877 ,-). uw bestr¡ur heeft op 10 novernber 2O1O besloten dat de parti-

cipanten Amsterdam-Noord, de Provincie Noord-Holland en de gemeênto Purmennd bevocgd ziJn

tot de aanwending van de middelen uit dit fonds. De gemeente Purmerend gebruikt haar deelvoor

eigen recreatieve ontwikkelingen. ln 2O14 heelt de gemeente Purmerend aanspraak gemaakt op

een deel van haar aandeel in het bnds ad. € 259.000,- ten behoeve van de realisatþ ter bevorde

pÀACOl.¡ ASSUIAh¡CÊ È.V ir æn ondcrdoolvon do IPA¡{CON GROÉP
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rlng van het toerlsme en plezieruaart blnnsn Purmcßnd. Veder ls ln 2014 ænbrm het beleld c.q.

gemaakÞ aËpraken ecn bcdrag van € 1.204,- aan renÞ @evoqd aan hd saldo.

De ontvangen netb verkoopopbrenget is dæ$ds gcstoil op de zakelljke spaanekening. Het recre.

aüeochap heeft ulümo 2013 dezr geldcn verpllcht dooçesbtt op de rekenlng aangelnuden biJ het

Minlsþrlc uan FlnandÊn (hst zogpna¡rlc tcffiri¡tbanticnn'). tÞ conrcqucnüc ttþlvan l¡ d*
als gerrolg van de zeer lage renÞvergoedlng mn hct R¡Jk dlt æn nadelþ efr€ct h€Êlt op de onhrik-

kellng van het besternmingsfundc.

1,2 Algemene reserue
Het algemeen best¡ur van Recreaüeschap Twieke Wabrland hed op 12 december 2013 besloþn

om de aþemene resefve van Landechap W$rland te verlagen tot het nlveau van hetweerctand-

vermq.n (2014: € 100.000,-) en het restant r¡an de algemene feservc over t¡ hevelcn naar de

bcabmmlngsreserye inveeteringen. De begþmmlngaluclvc lnvesbringen wodt lngeet þr deþ
klng rran dE neto uþaven (aandeal Landschap Watcñand) þn behoeve van lnvesteringen ln het

wedqebled en dc rælieaüc van spccllleke prolectn (zie panagraaf 4.9.2).

2. INTERili¡i-CONTROLE 2014

ln het lcader van onze conüolcopdracht hebban wü begln Januari 2015 een tussenüJdee contole
ulgevoerd, voorultlopend op dc elndejaarscontole. Deze hrssentJdse conbole is prlmalr gerlcht op

de (finarrcleeltdminlstafeve) præessen van uir organleaüe cn dan mct namc op aspecten rond-

om de admlnletsaüeve organisaüe en de inbma bchcadng met lnbegdp van het Echtmatighelds-

beheer. Hlema gaan vuü naderln op de lnkopen en aanbæÞdlngen en de beûallngeorganisaüe.

2.1 Proce¡ inkopen en aanbestedingen

W hobb€n hd prcces rondom de lnkopen en aanbcstcdlngen beoodeeld. DaarbiJ hebben wlj þ
vens gckdren naar de onhdkkellnçn rondom het aanbostedingsbeleH, het Þiþlfke lnkoop en

aanbæþdlngprcoæ cn de lnþme conüole op dlt proceo.

Wj hebben goconetaberd dat ln 2014 &verbfizonderde lnteme conbole MC) op de aanbestedin-

gen ls ulþevoerd. Er hodl - dchtbaar - toetsing plaabgevonden op de nalevlng van de in de vlge-

nndc aanbccbdlngsrlchüijn geetelde voo¡vaarden. Wll hebben zelËtandþ ook cnkclc van dc in
de VIC be[ok{ren aanbesÞdlngen opnieuw beoordecld. Hþrult zfln ons geen (materiêle) onrecht-

matigheden gebleken. Wel plaaben wiJ nog de volgcnde kanttekeningen b[ de aanbestedlngen.

r W[ zijn van mening dat de vastlcggingen nan dc lnteme conÚoles margtßq!.run,-d.w.z. er

wodt slcchb ecn checkllst aüevlnkt, maar een oordee[ met moüvaüe ontbreekt nog.

r De checklisten zijn nog niet aangepast aan de nieuwe aanbesþdingsñchtlljn Twiske-Waterland,

dlc in ovcpenstcmming is gebracht met de nieuwe Aanbesþdingswet

WiJ aMseren bitvæñeeld qp åasis van æn memanndum de bevindlngen en oordeeßvorming

van de VIC vast te laten leggen. Tevens adviseren wìj de checklisten te laten aanpassen aan de

nie¿¡we aanbesbdíngsregels, zúat par inkoopproædu¡e de specìßeka toeßlngspunten worden

genaKen deze zichtbaar in de checklM (en conffiememo) worden vasþelegd.

2.2 Betaalproces
Aan de hand van deelwaamemingen van facturen hebben wij de procedures rondom de crediþu-
renadministratie en betalingen beoordecld. Wij hebben hicrbii vastgesteld dat de betalingen in het
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boekJaar door mlddel nan ele¿{ronic banking geautomaüseerd ln fr¡ncüeschelding plaatsvlnden.

Bovendien worden de betaallfsten voor fufÞl[ke bctaling door de procuraüehouder van het recrca-

üæchap beoordccld en (zlchtbaar) geaccordeerd. De beûallngsorganlsate geeñ ons verdcr geen

aanleldlng tot het maken van opmerklngen.

3. DE ÍI+|FORI¡IAflETTAARDE VAll DE JAARgTttKt(Et{ t0t¡l
WJ djn uan nranlng dat de jaanekenlng een goed lnzicht geefr ln het gerealiseerde rssultaat over

hetJaar 2014 en de frnanclåle poslüe per 3f december 2014. Daamaast wordt inzicht gegeven in

de over- en onderscheldingen op prognmma nlwau dle þn opdchte van de door het algemeen

bestuur goedgelcurde begroüng hcbben plaatsgevonden.

Conbrm de hlervoor geldende voorechdften is door ons nagegaan of de verantwoording de minl-

maÞ uretbtfike voorgeschrevsr lnbrmaüe bsvat en of de lnhoud van dlt verclag geen tegenstiJ-

dlghedcn berat met da door ons gecontolærde Jaanelcnlng. Op grond hlervan hebbcn w[ vast-

gesbld datde lnhoud rran hetJaarverclag nlet In st{d ls metdeJaanrkening 2014.

4, JAARREKENING EN ADMINISTRATIE

4.1 Begrotingsrechtmatigheid
Voþens hst Beslult Bagrotng en Venar¡twoordlng provlncles en gcmeenÞn (BBV) dlercn añrüldngen

In de læreken¡ng to.v. bcgrdng (na wllftlng) tsanspanant b vvorden begel¡ctû Het kader voor toct-

slng ls thant h¡t vlgerende conüoleveroldcnlng. voor zover begtoüngpdillldngen il ovenchr{dingen

blnncn het door het algemæn besUur rrasþeeþlde bclcld {n geblEven, is geen språl<e van sülldlg-

hald rrEn hst budgpmcht nan hct bceû¡ur. Voor de d¡lulÞnde oordælsvormlng &or het besü¡ur is

rran b*ng ln hoarnne de bcg¡otingsoverschrüdlng past blnnen tnt gefurmubede bcþld en/of wodt
gcccnpcnscard door æn de þsHr gerd&erde hogere lnkornþn. Het bcpalen of tcspectwelflk
r¡vdke begrcrüngsoverach{þlngen al dan nlct vcnrftbær zfln cn Een afzorderlüke (ir¡demnl-

bltrþrocedurevorclsen, b r¡ooÊchouden aan Mdgemeen besù¡ur. HlercnderdJn devoþende (ma-

þdêle) budgúwnch{dlnçn 2014 opgenomen.

orrcnchr[dlng lerbn Pcrrrldo (lnQ

24/,.023,-

ln ¡þ prqmmmanlrsning 2014 ls conbrm de Nota van Toelichting biJ het BBl/ qlqfþ þ.{ghüng
opgenomen van (nog) niet gæubdsælde budgebvenchflldlngen. lMJ ztn van menhg dat de over-

schrijding binnen het beshnde bcleid heefi plaabgevonden en dat derfialve geen sprake is van be-

g roüngsonruchtnaüghcld.

4.2 Kwaliteitlinanciöleadminietratie
Vast ondedætnan orm conbolc is de bæordellng rran de kwa[Þit van de financiële adminisbatie

met bcüetildng þt ü¡rsenrcksnlnçn en orærlopende ac'liva en passiva (hansiblia). Ten aanzþn van

t¡ssenrckeningen (balans) hebban w[ vasþesÞld dat er gæn mabriåþ achþrctanden ájn in de ñ''

nanciêle adminisfatie. Tevens blijkt uit de aan ons overgplcgde docurenten en bescheiden dat de

afloop van bednagen op tssenokcnlngen en orerlopende acliva en passim intem worden bevYaakt
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4.3 Projectsubsidies

4.3,1 Afwikkeling project Groengebied purmerland
De aanleg van Groengeblsd Purmerland ¡B rsods ln 20f 1 afierond. l-let pro¡ect ls volledig gedekt
uit subsldlos en bfldragen van derdan en ls daarmee losûenneuhaal voor het rccreaüeschap Land-
rctnpWaffihtrl. Ilcnalbeücuen dc oorlpronlctJlle gophndevlrbtrdlng lsvolffid cn de ¡æþn
z[n door gunsüge aanbestedlngcn aandcnl[k hger ultgerlallen. Op grcnd rran deze resutûaten ls op
15 november 2011 ean venoek b[ de provincie Noord-Holland ingedlend om hct tds gcrcall-
seErdE rulterpad ult te brelden en e€n verblndlng te rnken met de bestaande paden ln het recrea-
tiegebied t Twiske. Op l5 Ëbruar|2012 heelt de provincle Noord*lolland het vezoek lngenllllgd
en de rællsaüe van hd aanvullende deel van hot frcts- en ruiterpad aangcmcrlct als subsldlabel
acüviþiq vrallend onder het projeút'Grængebled Purmedand: recrsaüeve verbindlngszono wg¡f.
W[ hebben op vezoek ran RNH b[ de projectañekenlng op '17 december 2013 een goedkeurcnde
contoþverkhrlng aþegoven. tlc suhldle ls op 20 mæ¡12014 door de provlncÞ Noord-Holland
vaeþesbld. Het proJect ls frnancleelafteeloten per 31 dccember2014.

4.3.2 Projeet Elektrtsch varen
Dc ptovlncle t{oord-Holland h6dt op grond r¡an de Ultvocrlngsregeling Water en Economl¡che
Dnger 2009-l subeldþ verleend voor het prqlect Elekblech varen 2'fase, lnfrastuctuur en pleb-
t€rplaffien. De geraamde totale kosÞn zfn € 796.eß,- en de verleende subsidie bedreagt mad-
maal€ 359.419,-r. Hot projêct la gedælteflk ulþerroerd door het StadedeelAmsÞrdam Noord.
Wlf hebben op vezoekrran RNH b[ tlc proJcctafrekening op 1l Jutl2014 esn goedkeumnde conûo-
leved<hrlng aEogsven. De subsldþ ls op f 3 okbber 2014 door de provlncle Nood-Holland vasþ
geeÞld. IÞ genamde proJecüoetan zfin met C, ø7.186,- ovenEchrcden. De elgen blþrage van
Lamlschap Waþrland ln het proJect bednaagû€ 250.067,- en ls groÞndeels gedekt ult de bestem-
mlngueserve lnvesbrlngen. ln 2014 ls voor het proþc.t Eþlrtl¡ch varan 2'läsc ccr¡ bedrag van
€,152.2t2,' bn laste van de besÞmmings¡psorvra inræsleringen gebracht Dit bedrag ts hct aan-
deel in de koeten dat voor rekenlng komt van het rccpaüeschap. Voor een nadere bellcht¡ng ver-
wflæn w[ u kortheldshalve naardeJaanakenlng 2014.

5. ICT OMGEVING
Wj hebben {ldens onze controle kennis genomen van de IGT zoals lngericht bü RNH, mede tb.v.
het rscn¡ateschap. De fnancltle admlnlsffie van het racreatieschap wordt gevoord met behulp
van het programma E¡ract Hieraan gekoppeld ls de betallngsorganisatþ dat verloopt vla ccn mo.
dulevan de ING-bank.

AutorbÍlr Er¡ct ¡n wrctrtwoordbohld
ln E¡¡act ls esn beschñjving beschikbsar van rollen met daaraan gekoppelde autorisaf¡es per func-
tþ. Het systeembehear van RNH ls de applicatiebeheerder E¡ect en is derhalve bevoegd €n ver-
antttoordelijk voor het verlenen en/of wiJzlgen wn aubfisaües. De systeembeheerder heefr geen
aubrisaües in de betaalmodule van de lNG. Wil hebben geconstateerd dat de betalingen in lïlnc-
tieschelding zijn geregeld, en dat inteme conbole op de beûallngen zichtbaar over hct boekJaar
hecñ plaatsgevonden. Wll hebben nog wel enkele aanbwelingen:

Zþ güuüzbdt rubcldlcvcrbnlngrb¡lcf prwlnclc Nood+loll¡nd d.d. 21 ¡pril 2010.
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' Het aanmak€n, dan welwflziglngen ln stambestanden (meer concroot deblþulgn, crcdiÞuren
en bankrckeningen) zfln de m€est'gevoelþC muhüæ, ook mnult het oogpunt uan ñauderlsl-
co's. Laat ln hctsysûeem dergelfike mr¡Þücs aUd in fr.¡ncüæcheldlng accorderen;

' Ons ls medegedeeld dat wachtrvoorden b[ het rccreaüeschap (ts) weinlg worden gewijzlgd.
Vanult rlslcobeheerslng advlsercn w[ hetrvachtwordenbeleid aan þ laten echerpcn.

6. ONTWKKELINGENWET.ENREGELGEVING

6.1 Wijziging Wet op gemeenschappelijke regetingen (Wgr)
Op 12 augustrs 2014 ls het voor¡þl tot Wþglng van de Wet gemeonschappeliJke rege¡ngen cn
een aanü¡landcre ur€üen ln verband met de dualiserlng van het gsmÊ6nÞ.en provinclãbestuur en
de invooring van €ên bcdr[fsvocringeorganlaatle met rcchbpersomlflkneld, alsmede regeling van
divene andere onderrerpen' gepubllcecrd. Dsu6 rcbudJzlglng kan mogplük gevolgen hebben
r¡mr þceû¡ande gameenachappelljke rogellngen. irlct dc wlþglng uordt onder meer leoogd om de
lnvloed van de gcmccnbnaden op samenwerkingwerbaden þ rrc¡sÞrkcn.

Met dc invoedng van de bedrftsvoerlngsoganleaüe (BVo) nordt een nteuwe samsnwerklngsvorm
mogo[fk eon anlcelvoudþ bestuur en van I gemeenschappcl[k orgaan d.m.v. het hebban van
rechbpenoonlflkheld. Er ls dus spnake van slecfib een bestuursorgaan. Een BVo le alleen mogÈ
lük bü gern€enschappelflke rcgcllngen waaraan ultctultend colleges van burgemcætar en wethou-
de¡¡ dselnemen. De vorm le bedoeld voor ultvocring ven taken op het teneln van de bedrlþvo+,
rlng (büv. panoneel, IGT, financlën) en voor de ultvoering uan taken met cen gerlngq beleidsmaü-
ge aspecbn.

h vtüzlgfiW van de Wgr ß op 1 lanuañ fl. tn vverßng get¿clen. tndÍen nodþ ß tot I Januart 2016 de
tiicl an ú l'Estaamle rqeltngen hterop aan tepâssen WtJ aûrtsenn om na te taten gaan oî het
nleu¡w samenweñdngsverband aok vær hat rcqeafescåap pasoend lc

6.2 Vennootechapsbelasting
GemeenÞn sn ande¡n orerñeden worden met lngang van 2016 gæonfronberd met een belasgng-
pllcht voor de vennooËchapsbclasüng2. Deze belastngplicht dlent ertoe ecn gelfik spcelveld te
creènen ten opdchte van pdraaþ ondernmlngen. Ver¡chillende economlsche acüvÍtelten rvaannee
gomeenÞn 6n gemeenschappelijke ragelingen in concunenüe teden, of kan feden zulþn onder
de belastngplicht valhn. Dc vennoobchapsbelasting vormt in dlt geval voor de gemeenschappet¡J-
ke regEüng mogeliJk een lco¡fnpo¡t

Wii adviærcn u na te laÞn gaan ot, en in hoevene spraka ß van vennootæhapsbetastingpttcht bij
tm rccnatieæhap.

7. WNT EN PUBLICATIE
De Wbt notmeÛtg bazoldiglng bpfuncrtionarisson publleke cn semlpublieke se¿tr (nog recenÞ¡jk
gewiJzlgd en aangescherpt) en dc hierln opgÊnomen publicaüepllcht in deþarakcning is yan fepa+
slng op topfunctonarisson, maar tgwns op de ledcn van het hoogste uitvoerende orgaan en het to+
zichthoudende oEaan. Op basis van de uæt- en ngdgwing valt de gemeenscñappdfike regeling R+
creatieschap Twlsk+Wderhnd onder deze wetblijke rcgeling en dlent te uorden gepubliceerd. Het

2 
W"t rod"rLcrlng VpÞpllcht ovurtreHændamcm¡ngcn.
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)üI
Mlnisþrie van BZK heelì hþruoor scn fümat ontÌulldteld. De Wnt inbmaüe is in de definiüwe con-
cept Jaaraltenlng 2014 rlan Recrætleecûlap Landschap Waþrland opgenomen.

Op basls van het (nleuwe) Conholeprotocol Wnt dþnt de accountant verder ln de contoleverkl*ing HJ

de Jaanekenlng20ll can venrlþrg op Þ ncmen naar de Wnf. Veder is ln de Wnt meþelegd dat de
geg!ìren8 ook þnge elelûor¡lsclæ rrræg) æn hst Mlnisþrle r¡an BZI( dlenen b worden gezonden'.

Wil aMseren om de ganæmda informaüe tn de þanekentng 2011Þwns te metden vta de websl-
tewn hetMinlsb¡le.

8. OVERIGE ASPECTEN

Fraude
Wll hebben zowel blnnen hot ænhdeÞam ('pre-audlþmprcK) als mct uw mcderrerkors werleg
gevoerd waatb[ nadruk is gelagd op eventuele mogelfikheden van maÞriåle oniulstheden als gr
voþ van fratde in deJaartukken cn op pnvanüeve matagelen hþrtegpn.

Van het beeû.¡ur hebben wlJ bl¡ de aftondlng van onze conüote cen bevustþing biJ de jaanekenlng
2014 ontvengpn dat er goen onrcgelmaügheden ájn geconstateed. Daamaast hebben wü bü dc
elndeJaanconhoþ zelËtandlg w€rþeamhsden uþevoerd op de werklrg mn lnteme behaer-
slngernaaüegalen, memorlaalboekinçn, schtrngen en ls gclet op slgnlllcante en/of ongebrulkdfi-
kc haneacües in dc flnanclêþ admlnlsffie. Ook hebben wü rle baû¡llngsorganisatb beoordecld
rondom het doen van büllngpn met bchulp van elelctonlach bankleren. Tfdens de ultvoering van
ome conhle van de Jaanakenlng 2014 hcbben w[ geen aanwfiãngen verkregen dat er sprake is
gcrvcestvan fraude.

ome contoþ geeltverder gecn aanlci<llng tot het maken van verdere opmerklngen.

WiJ vertouwen ercp u hþrmede nan dlenst te zfin çweest Graag ziJn w[ bereld deze brþf nader
toete lbhbn.

HoogachÞnd,
B.V.

mt J.C. Otü RA

3 Zl" Contohprob"ol VVNT, Slc. 2014 n¡.38280, tE dærmDcr z0llt

' ¡lt"H.n rïloct ¡n hd Ínanch.l yüentwoodlngadocumcnt (art 4 WMD. dcJaeílkcnlng dur. [rr riËDrlbs voor dc UUNT cn
voor hct rrldcn:
hdos://ì¡t ì¡n¡rr.toolnkomens.nU

httos:/lr¡¡¡n¡¡. topínkomens. n Umelden/
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Reactie van RNH op verslag van bevindingen van
IPA-ACON jaarrekening Recreatieschap Twiske-
Waterland 2014

1. Financiële positie en weerstandsvermoqen
Geen opmerkingen.

2. lnterim-controle 2014

Proces inkopen en aanbestedinqen
De nieuwe aanbestedingsrichtlijn is goedgekeurd door het bestuur en vanaf 1 januari
2015 van kracht.

3. De informatiewaarde van de iaarstukken 2014
Geen opmerkingen

4. Administratieve orqanisatie en interne beheersino

lct omqevinq

Autorisaties exact
De mutaties van stambestanden kunnen alleen door enkele aangewezen medewerkers
worden uitgevoerd die geen betalingen kunnen verrichten waarmee de functiescheiding
is gewaarborgd.

Wachtwoordbeleid
Het wachtwoorden beleid is een beperkt onderdeel van het risico en veiligheidsbeleid (
inlog rechten op server, inlog rechten op applicaties, rechten op -lees /schrijf- toegang
van mappen en rol rechten, en functierechten in het Exact bedrijfssysteem). Met deze
achtergrond wordt er niet voor gekozen om wachtwoorden meer frequent aan te
passen. Het meer frequent aanpassen van wachtwoorden leidt naar onze ervaring veelal
tot het op allerlei manieren vastleggen van de wachtwoorden, wat de onveiligheid juist in
de hand kan werken. ln 2015 zullen wij een start maken met de implementatie van een
documentair management systeem waarin nog specifieker namelijk per document type
de rechten kunnen worden bepaald.

5. Ontwikkelinqen wet- en reqelqevinq
Komend jaar zal worden ondezocht in hoeverre de nieuwe regelgeving van toepassing is
op het recreatieschap

6. WNT en publicatie
Wij zullen de WNT gegevens uit de jaarrekening 2014 melden via de website van het
ministerie van BZK.

7. Overiqe aspecten
Geen opmerkingen


