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Betreft: Rapport van bevindingen 2009
Geachte raadsleden,
U hebt ons wederom opdracht gegeven de jaarrekening van de gemeente Velsen te
controleren. De werkzaamheden voor de jaarrekening over boekjaar 2009 zijn nu
afgerond. Onze belangrijkste bevindingen vindt u in het rapport van bevindingen bij deze
brief.
Onze accountantsverklaring
Op 7 april 2010 hebben wij een goedkeurende accountantsverklaring afgegeven bij de
door het college van burgemeester en wethouders opgestelde jaarrekening. Deze
jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met het Besluit Begroting en
Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV).
De jaarrekening laat de volgende cijfers zien:

een eigen vermogen van € 52.238.000;

een balanstotaal van € 269.129.000;

een nettoresultaat voor resultaatbestemming van € 2.238.000.
Vaststelling jaarrekening
Wij vertrouwen erop dat de raad overgaat tot ongewijzigde vaststelling van de
jaarrekening. Wij verzoeken u contact met ons op te nemen wanneer dit niet het geval is.
In overleg met u kunnen dan verdere acties worden ondernomen.
Het rapport van bevindingen is uitsluitend opgesteld voor gebruik door de gemeenteraad,
het college van burgemeester en wethouders en (vanuit SiSa) de Ministeries waarop de
SiSa-regelingen, zoals vermeld in de SiSa-bijlage bij de jaarrekening 2009, betrekking
hebben. PricewaterhouseCoopers geeft derde partijen niet het recht om op het rapport te
mogen gebruiken voor enig (ander) doel. PricewaterhouseCoopers wijst derhalve
uitdrukkelijk enige verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en/of zorgplicht jegens andere
partijen dan bovenstaande gebruikers van het rapport af.
PricewaterhouseCoopers is de handelsnaam van onder meer de volgende vennootschappen: PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.
(KvK 34180285), PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. (KvK 34180284), PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. (KvK
34180287) en PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK 34180289). Op diensten verleend door deze vennootschappen zijn Algemene
Voorwaarden van toepassing, waarin onder meer aansprakelijkheidsvoorwaarden zijn opgenomen. Deze Algemene Voorwaarden zijn
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam en ook in te zien op www.pwc.com/nl.

Tot slot
Een kopie van dit verslag hebben wij gezonden aan het college van burgemeester en
wethouders. Dit verslag is op 20 april afgestemd met de vertegenwoordigers van de
gemeente Velsen, waaronder de Rekenkamercommissie, conform de met u gemaakte
afspraken.
Graag maken wij van deze gelegenheid gebruik u, het college van burgemeester en
wethouders en de ambtelijke medewerkers te bedanken voor de prettige samenwerking
en de constructieve houding tijdens onze controle. De samenwerking is goed verlopen.
Mocht u op enig moment nog vragen hebben over de inhoud van dit verslag, neemt u dan
gerust contact met ons op.
Met vriendelijke groet,
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

R. Goldstein RA
Partner
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1. Onze tien belangrijkste bevindingen
Onze belangrijkste bevindingen en aanbevelingen zijn:
1. Op basis van de door ons uitgevoerde controle hebben wij een accountantsverklaring afgegeven
met een goedkeurend oordeel op het gebied van getrouwheid en rechtmatigheid.
2. Conform voorgaand jaar hebben wij vastgesteld dat de interne beheersing van een voldoende
niveau is om tot een betrouwbare jaarrekening te komen. Tijdens het jaarrekeningproces hebben
diverse correcties plaatsgevonden. Wij hebben vastgesteld dat alle geconstateerde bevindingen op
een juiste wijze in de jaarrekening 2009 zijn verantwoord.
3. De borging ten aanzien van rechtmatigheid is verdergaand verankerd binnen de organisatie. Uit de
uitgevoerde interne controles en de door ons uitgevoerde controles zijn fouten en onzekerheden
geconstateerd op het aspect rechtmatigheid. Deze blijven binnen de vastgestelde
controletoleranties, zodat wij een goedkeurend oordeel hebben verstrekt.
4. De economische crisis zal impact hebben voor uw gemeente. Bezuinigingen lijken onvermijdelijk,
waarbij mogelijk strategische keuzen gemaakt moeten worden. De raad zal hier de komende tijd
een belangrijke rol in moeten vervullen.
5. In 2009 is de prospectie voor het project Grote Hout omgeslagen naar een verwacht verlies van
€ 4,1 miljoen. Hiervoor is een voorziening gevormd. In de resultaatbestemming wordt door het
college voorgesteld dit verlies ten laste te brengen van de reserve grondbeleid. Wij adviseren u met
dit voorstel in te stemmen.
6. In 2009 heeft de raad een besluit genomen om een voorziening van € 1,5 miljoen te treffen voor de
in toekomstige jaren te verlagen tarieven voor de afvalstoffenheffing. Volgens de
verslaggevingsregels kan hiervoor geen voorziening gevormd worden, maar dient hiervoor een
bestemmingsreserve gevormd te worden. Op ons verzoek is dit in de jaarrekening 2009
gecorrigeerd.
7. Ten aanzien van de Wmo zijn wederom diverse fouten en onzekerheden op het aspect
rechtmatigheid geconstateerd. Wij adviseren u dit proces nader te analyseren en verdergaande
maatregelen te treffen om in de toekomst fouten en onzekerheden te minimaliseren.
8. Het weerstandsvermogen voldoet aan de nota weerstandsvermogen. Echter in de paragraaf
weerstandsvermogen komen onvoldoende de mogelijke financiële risico’s voor de gemeente Velsen
tot uitdrukking, waardoor inzicht in de werkelijk benodigde omvang ontbreekt. Wij adviseren u hier
de komende periode aandacht aan te schenken. Wij hebben begrepen dat het college heeft
besloten om met ingang van de begroting 2011 tot een gewijzigde systematiek over te gaan.
9. Ten aanzien van de SiSa-regeling onderwijsachterstandenbeleid hebben wij een onzekerheid
geconstateerd met betrekking tot enkele niet-financiële indicatoren. Deze onzekerheid hebben wij,
op basis van de nota verwachtingen accountantscontrole, in deze rapportage opgenomen.
10. Op verzoek van de Rekenkamercommissie hebben wij de geactiveerde voorbereidingskosten
nader bekeken. Wij hebben vastgesteld dat per ultimo boekjaar 2009 de geactiveerde bedragen
juist worden gewaardeerd en verantwoord in de jaarrekening.
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2. Accountantscontrole
Uw rol als nieuwe raad bij deze jaarrekening
Op 11 maart 2010 bent u als nieuwe raad geïnstalleerd. In deze rol hebt u naast de
volksvertegenwoordigende rol, ook een kaderstellende en controlerende rol. U benoemt de accountant
en kunt aanvullende eisen stellen aan de uit te voeren controle en de door de accountant daarbij te
hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties. De raad heeft aan deze rol inhoud gegeven door
middel van het controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van de gemeente. Het
laatste controleprotocol is vastgesteld op 17 december 2009.
In het controleprotocol hebt u de goedkeurings- en rapporteringstolerantie voor de gehele jaarrekening
vastgesteld op 1%. Dit betreft de wettelijk vastgestelde goedkeuringstolerantie. De door u vastgestelde
kaders voor het financieel beheer en de inrichting van de financiële organisatie vormen voor de
accountant een belangrijk referentiekader voor de uit te voeren getrouwheids- en
rechtmatigheidscontrole.

U hebt ons de volgende opdracht verstrekt
In overeenstemming met de door de gemeenteraad aan ons verstrekte opdracht, zoals vastgelegd in
een door de gemeente Velsen ondertekend contract d.d. 8 juli 2009 en onze opdrachtbevestiging van
13 juli 2009, hebben wij de jaarrekening 2009 van de gemeente Velsen gecontroleerd.
Onze verantwoordelijkheid als accountant van de gemeente Velsen is het onderzoeken van de
jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december 2009 met als doel een verklaring van
getrouwheid en rechtmatigheid af te geven dat de jaarrekening zowel de baten en lasten, als de activa
en passiva getrouw weergeeft, en dat de baten en lasten evenals de balansmutaties tot stand zijn
gekomen in overeenstemming met de begroting en met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen.
Daarnaast dienen wij vast te stellen dat de jaarrekening voldoet aan in Nederland aanvaardbare
grondslagen voor financiële verslaggeving zoals opgenomen in het Besluit begroting en
verantwoording provincies en gemeenten (‘BBV’). Tevens zullen wij de verenigbaarheid met de
jaarrekening nagaan van de overige financiële en niet-financiële gegevens die in of bij de jaarstukken
zijn opgenomen of bij de jaarrekening zijn gevoegd.
U kunt deze jaarrekening beoordelen door onder andere kennis te nemen van:
 De bevestiging van het college van burgemeester en wethouders over de bedrijfsvoering en de
rechtmatigheid van het financieel beheer.
 Het rapport van bevindingen van de accountant.
 De accountantsverklaring met het oordeel over getrouwheid en rechtmatigheid.
Op grond hiervan kan de raad decharge verlenen voor het gevoerde bestuur door het college in 2009.
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Samenwerking met de Rekenkamercommissie
Een afvaardiging vanuit de raad onderhoudt mede namens u de contacten met de accountant. Bij de
gemeente Velsen verricht de Rekenkamercommissie deze taak. Zij beoordeelt de jaarrekening, het
concept van ons rapport van bevindingen en de accountantsverklaring betreffende de getrouwheid van
de jaarrekening en de rechtmatigheid. Deze afvaardiging maakt een voorstel aan de raad om de
jaarrekening al dan niet vast te stellen. Wij hebben met deze afvaardiging gedurende het jaar
meerdere malen contact gehad o.a. om toelichting te geven op onze aanpak en om speerpunten te
vernemen voor onze controle en om onze geconstateerde bevindingen bij de interim- en
eindejaarscontrole toe te lichten. Ons rapport van bevindingen hebben wij op 20 april 2010 besproken
met de rekenkamercommissie.

Welke controlefuncties zijn er binnen de gemeente?
Onderstaand geven wij u inzicht in de controlefuncties die binnen de gemeente zijn te onderscheiden:
Soort controle

Korte toelichting

Accountantscontrole

Zoals bovenstaand aangegeven, zijn wij belast met de controle van de
jaarrekening van de gemeente Velsen. De jaarrekening controleren wij op de
aspecten getrouwheid en rechtmatigheid. Het door de raad vastgestelde
controleprotocol alsmede de BBV zijn onze leidraad voor onze
controlewerkzaamheden.

De lokale
rekenkamerfunctie

Elke gemeente is verplicht om een lokale rekenkamerfunctie te hebben. In de
gemeente is de Rekenkamercommissie ingesteld.
De Rekenkamercommissie richt zich vooral op de doelmatigheid en
doeltreffendheid van het gemeentelijke beleid. In 2009 is een onderzoek gedaan
naar inhuur van externen. Tevens is onderzoek gedaan naar de mate van
adequate dossiervorming van subsidieverstrekkingen. Uit deze onderzoeken zijn
diverse aanbevelingen gekomen die onder uw aandacht zijn gebracht middels
separate rapportages van (of namens) de Rekenkamercommissie.

Doelmatigheidsonderzoeken door
het college (213aonderzoeken)

Conform artikel 213a van de gemeentewet dient het college een onderzoeksplan
op te stellen waarin het de doelmatigheid van de organisatie toetst. In 2009 zijn
onderzoeken gedaan op het gebied van de behandeling van bezwaar en beroep
over de jaren 2007 en 2008. De doelmatigheid van het proces van bezwaar en
beroep is getoetst. Tevens is getoetst of de wettelijke termijn is gehaald en of het
proces juist is verlopen. Met betrekking tot dit onderzoek is door de directie
Middelen en Ondersteuning een rapportage opgesteld met daarin een aantal
adviespunten ter verdere verbetering van het proces.

Interne controle

Binnen de gemeente worden ten aanzien van de beheersing op rechtmatigheid
interne controles uitgevoerd. Deze worden gecoördineerd vanuit concerncontrol.
De daadwerkelijke uitvoering vindt plaats binnen de betreffende afdelingen en
door concerncontrol.
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Een goedkeurende accountantsverklaring
Onder voorbehoud dat u de door het college opgestelde jaarrekening 2009 ongewijzigd vaststelt,
hebben wij een goedkeurende accountantsverklaring afgegeven ten aanzien van de aspecten
getrouwheid en rechtmatigheid. Deze verklaring is gedateerd op 7 april 2010. Dit is de datum waarop
wij onze controle hebben afgerond.

De volgende controlebevindingen zijn te melden
Tijdens onze controlewerkzaamheden maken wij gebruik van de rapporterings- en
goedkeuringstoleranties zoals opgenomen in het Besluit Accountantscontrole Provincies en
Gemeenten (‘BAPG’), tenzij de raad in een controleprotocol ten behoeve van de accountant andere
controle- of rapporteringstoleranties vaststelt. Dit houdt in dat wij een goedkeurende verklaring kunnen
afgeven als de geconstateerde fouten minder zijn dan 1% (€ 1.547.920) en de onzekerheden minder
zijn dan 3% (€ 4.643.760) van de totale werkelijke lasten in de jaarrekening.

Onze bevindingen ten aanzien van getrouwheid
Tijdens onze controlewerkzaamheden hebben wij enkele significante verschillen geconstateerd. Deze
verschillen zijn gecorrigeerd en zodoende juist verantwoord in de jaarrekening. Voor een volledig
overzicht van de gecorrigeerde verschillen verwijzen wij naar bijlage A.

Onze bevindingen ten aanzien van rechtmatigheid
Ook in 2009 zijn door de gemeente rechtmatigheidsonderzoeken uitgevoerd. Op basis van deze
onderzoeken en de door ons uitgevoerde werkzaamheden zijn een aantal fouten en onzekerheden
geconstateerd ten aanzien van het aspect rechtmatigheid. In hoofdstuk 6 van deze rapportage hebben
wij een uiteenzetting opgenomen van deze geconstateerde fouten en onzekerheden. Aangezien de
geconstateerde fouten en onzekerheden binnen de door u vastgestelde controletoleranties blijven,
hebben wij op het aspect rechtmatigheid een goedkeurende accountantsverklaring afgegeven.

Onzekerheden betreffende de niet-financiële indicatoren regeling
onderwijsachterstandenbeleid
Wij hebben de bijlage bij de jaarrekening 2009 betreffende SiSa-regelgeving gecontroleerd. Wij
hebben onzekerheden geconstateerd met betrekking tot de niet-financiële indicatoren betreffende de
regeling onderwijsachterstandenbeleid. Voor een uiteenzetting van onze controlebevindingen per
SiSa-regeling verwijzen wij naar bijlage B.

Onze onafhankelijkheid is gewaarborgd
In 2009 zijn geen wijzigingen doorgevoerd in de Nederlandse onafhankelijkheidsregels.
Wij waarborgen altijd actief onze onafhankelijkheid. Elke eventuele aanvraag tot extra
controlewerkzaamheden wordt door ons getoetst aan de hand van de geldende onafhankelijkheid
zoals opgenomen in onze overeenkomst met u.
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Naast de controle van de jaarrekening 2009 inclusief de SiSa-bijlage en diverse
subsidieverantwoordingen, hebben wij als accountant van uw gemeente op verzoek van de
Rekenkamercommissie een onderzoek gedaan de omvang en ouderdom van geactiveerde
voorbereidingskredieten. De uitkomsten van dit onderzoek hebben wij gerapporteerd in hoofdstuk 4
van deze rapportage.
Deze werkzaamheden hebben geen invloed op onze onafhankelijke positie als accountant van de
gemeente Velsen.

Geen aanwijzingen van fraude geconstateerd
De primaire verantwoordelijkheid voor het voorkomen en ontdekken van fraude en onjuistheden berust
bij zowel de raad als het college. Het is de verantwoordelijkheid van de accountant om het risico te
beoordelen dat de jaarrekening als gevolg van fraude, onjuistheden of verduistering van activa
afwijkingen van materieel belang zou kunnen bevatten.
De Wet toezicht accountantsorganisaties (‘Wta’), is op ons van toepassing. Indien wij bij een wettelijke
controle gegevens of informatie verkrijgen die een redelijk vermoeden rechtvaardigen dat sprake is
van fraude van materieel belang ten aanzien van de financiële verantwoording zijn wij, onder bepaalde
omstandigheden, op grond van de Wta gehouden hiervan melding te maken bij het KLPD. Tijdens
onze controle van de jaarrekening 2009 zijn ons geen aanwijzingen van fraude gebleken.

U hebt voldaan aan de Wet openbaarmaking uit publieke middelen
gefinancierde topinkomens
Op grond van de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (‘Wopt’)
moeten beloningen, waaronder voorzieningen ten behoeve van toekomstige beloningen, zoals
pensioen en ontslaguitkeringen, in de jaarrekening worden vermeld als deze de gemiddelde
ministersbeloning (voor 2009 vastgesteld op € 188.000) te boven gaan.
Bij onze controle hebben wij vastgesteld dat de Wopt wordt nageleefd door de gemeente Velsen. In de
jaarrekening 2009 is een melding opgenomen met betrekking tot een functionaris aan wie in 2009 een
ontslagvergoeding is toegezegd.
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3. Gevolgen van de economische crisis
De huidige economische neergang en recessie hebben het noodzakelijk gemaakt voor het college van
uw gemeente om de impact hiervan voor de komende jaren te evalueren. Deze evaluatie omvat het op
enig moment beoordelen van het toekomstige effect van de aan de economische recessie inherent
zijnde onzekere gebeurtenissen en/of omstandigheden. In de huidige uitdagende omstandigheden kan
het maken van een dergelijke evaluatie in toenemende mate moeilijk blijken, omdat de economische
situatie snel verandert. Noch het college, noch wijzelf kunnen de invloed van toekomstige
gebeurtenissen of omstandigheden voorspellen, die ervoor kunnen zorgen dat de gemeente wordt
geconfronteerd met financiële tegenvallers.
De gemeente Velsen heeft te maken met de gevolgen van de economische crisis. Feit is dat de
overheid miljarden moet gaan bezuinigen en dat dit ook effect zal hebben op (de inkomsten van) uw
gemeente. U als raad zal hier in de komende tijd mee in aanraking komen. Er zal de komende jaren
(meer) bezuinigd moeten worden en de kaasschaafmethode of het verschuiven van investeringen in
de tijd zijn geen passende methodes. Natuurlijk zijn bezuinigingen op het operationele niveau
(kostenreductie, uitgavenstop, optimaliseren bezettingsgraden) belangrijk en voor de hand liggend,
maar de grootste winst valt te behalen op het tactische (processen innoveren en structureren, zoeken
naar optimale schaal, resultaatgerichte cultuur) en strategische (heroriëntatie op (kern)taken,
bezinning op de rol van de gemeente Velsen in de keten) niveau. Dus, keuze op basis van principes in
plaats van geld.
Ook de raad heeft hier een belangrijke rol in. Immers, u stelt de kaders. Het is van belang dat de raad,
het college en het ambtelijke management goede afspraken maken over aanpak, proces en
besluitvorming. De raad kan op diverse wijzen betrokken worden, bijvoorbeeld middels werkgroepen,
het geven van een opdracht aan het college, het voeren van een kerntakendiscussie, aanhaking bij
raads- of collegeprogramma’s. Elke methode heeft haar voor- en nadelen. Betrokkenheid is echter
cruciaal.
Een werkgroep is gevormd om eventuele gevolgen in kaart te brengen. Deze werkgroep is in 2009
diverse malen bijeen geweest om met elkaar de eventuele effecten van de economische crisis in beeld
te brengen. Wij hebben begrepen dat het college heeft besloten vooralsnog geen verdere acties te
ondernemen. De raad wordt middels de reguliere planning- en controlecyclus (begroting,
voorjaarsnota, najaarsnota en jaarrekening) geïnformeerd over de ontwikkelingen op dit gebied. Dit
betreft zowel direct zichtbare effecten als langetermijnverwachtingen. Uit opgestelde analyses bij de
begroting 2010 blijkt dat het verwachte structurele tekort met ingang van 2013 € 3 miljoen bedraagt.
Tevens heeft het college u op 9 maart 2010 een overdrachtsdocument aangeboden, waarin
mogelijkheden en denkrichtingen betreffende mogelijk toekomstige bezuinigingen zijn opgenomen.
Als gevolg van de economische crisis zien wij als accountant ook risico’s ontstaan met betrekking tot
de waardering van bepaalde posten in de jaarrekening. Hierbij valt te denken aan de waardering van
materiële vaste activa, financiële vaste activa, voorraden, de inbaarheid van vorderingen en de invloed
van renteontwikkelingen op onder meer grondexploitaties. Tijdens onze controlewerkzaamheden heeft
de waardering van deze posten dan ook extra aandacht gekregen.
Het ontbreken van een verwijzing naar onzekerheid over de mogelijke toekomstige gevolgen van de
economische crisis in de jaarrekening of accountantsverklaring is geen garantie dat toekomstige
gebeurtenissen of omstandigheden er niet toe zullen leiden dat de gemeente wordt geconfronteerd
met toekomstige financiële tegenvallers.
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4. Uw grondexploitaties, waardering,
winstneming en beheersing
Binnen uw gemeente wordt gewerkt aan de (her)ontwikkeling van een aantal complexen. Het
financieel effect van deze werkzaamheden vindt zijn weerslag in de programmarekening. In dit
hoofdstuk geven wij onze belangrijkste bevindingen weer ten aanzien van de gehanteerde
winstnemingsystematiek, waardering en beheersing van de grondexploitaties en overige
aandachtspunten.
Algemeen
U activeert uitgaven op het gebied van voorraden en onderhanden werk. De samenstelling van deze
post is als volgt:

Niet in exploitatie genomen bouwgronden
Onderhanden werk
Overige

2009

2008

€’000

€’000

11.231
25.410
8.394

14.151
26.782
8.255

45.035

49.188

Onderstaand gaan wij in op een aantal ontwikkelingen ten aanzien van de voorraden alsmede op
interne beheersingsaspecten die met deze posten samenhangen.
Winstnemingsystematiek zeer voorzichtig
In de door u vastgestelde nota grondbeleid is vastgelegd dat winsten uit grondexploitaties pas worden
verantwoord bij afsluiting van het complex. Deze systematiek is als voorzichtig te kwalificeren. Echter,
in het licht van de huidige economische situatie worden met deze systematiek verrassingen achteraf
meer voorkomen. In de jaarrekening 2009 wordt € 1,3 miljoen aan winsten verantwoord. Dit betreft
hoofdzakelijk het resultaat van het complex Meervlietstraat. Daarnaast zijn enkele complexen met een
zeer gering eindresultaat afgesloten. Wij hebben vastgesteld dat de in de jaarrekening 2009
verantwoorde winsten zijn bepaald in overeenstemming met de in de nota grondbeleid geformuleerde
uitgangspunten.
Economische situatie vereist aandacht voor waardering grondexploitaties
De waardering van de grondexploitaties is gebaseerd op historische kosten; waar nodig is een
voorziening voor verwachte verliezen gevormd. Jaarlijks wordt voor alle complexen een verwachting
voor de resterende looptijd van het complex gemaakt. Bij deze jaarlijkse actualisatie worden de in het
verleden gehanteerde uitgangspunten beoordeeld en waar nodig bijgesteld. Op basis van de
bijgestelde verwachtingen wordt het verwachte eindresultaat bepaald. De financiële crisis is inmiddels
omgeslagen naar een wereldwijde recessie. Uiteraard raakt deze recessie ook Nederland. Door alle
complexen jaarlijks te actualiseren is in beginsel geborgd dat alle ontwikkelingen in de verwachtingen
worden verwerkt. Gelet op de aard en snelheid van de huidige ontwikkelingen geven wij u in
overweging de periodiciteit van de actualisatie van de relatief omvangrijke complexen te verhogen.
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Uiteraard behoeft dit dan geen volledige actualisatie te zijn, maar kunnen de belangrijkste
aandachtspunten worden uitgelicht. Wij hebben van het college begrepen dat het voornemen is om
materiële projecten vaker in het jaar te actualiseren.
Interne beheersing en informatievoorziening is voldoende
Het jaarverslag en de jaarrekening zijn verantwoordingsdocumenten. Dit betekent dat zij dienen om
informatie over het gevoerde beleid te verstrekken, zodat toezichthouders en belanghebbenden deze
documenten kunnen betrekken in hun oordeelsvorming.
Grondexploitaties zijn over het algemeen omvangrijke en complexe projecten. Dit vergroot het belang
van adequate informatievoorziening over het gevoerde beleid, de gehanteerde uitgangspunten, de
verwachte ontwikkelingen, evenals de financiële vertaling daarvan.
Wij merken op dat de toelichting op de balans alleen cijfermatige informatie bevat en zeer beknopt is.
Daarnaast wordt in de paragraaf Grondbeleid informatie verstrekt over diverse grondexploitaties en
projecten. Wij hebben de paragraaf Grondbeleid gelezen en vastgesteld dat deze paragraaf
gedetailleerde informatie verstrekt betreffende de complexen en projecten, evenals de verwachtingen.
Wij zijn van mening dat de paragraaf Grondbeleid voldoende informatie verstrekt betreffende de
lopende grondexploitaties en projecten.
Verwacht eindresultaat complex Grote Hout slaat om
De grootste grondexploitatie binnen uw gemeente is het complex Grote Hout. Van de totale
waardering van het onderhanden werk ultimo 2009 van € 45 miljoen heeft € 33 miljoen betrekking op
dit complex. Tot en met boekjaar 2008 kende dit complex een verwacht positief eindresultaat van € 2
miljoen. Ultimo 2009 is het verwachte eindresultaat omgeslagen naar een verwacht negatief resultaat
van € 4,1 miljoen. De volgende uitgangspunten zijn van invloed op het gewijzigde beeld van de
betreffende grondexploitatie:
 Als gevolg van milieuproblematiek bleek de geplande woningbouw niet mogelijk. De raad heeft
inmiddels besloten om het complex te ontwikkelen als bedrijventerrein.
 In 2009 is uit onderzoek door verschillende partijen gebleken dat de kaden aan de Grote Hout in
slechte staat verkeren. Om de Grote Hout als havengebonden bedrijventerrein te kunnen blijven
gebruiken, zijn grote investeringen in de kaden noodzakelijk. In de grond- en projectie-exploitatie is
hier tot nu toe geen rekening mee gehouden. Als gevolg van de staat van de kaden is het niet
mogelijk de gronduitgifte van het natte bedrijventerrein in 2010 te laten plaatsvinden.
 De verwachte vertraging van de gronduitgifte heeft een aanzienlijk negatief effect als gevolg van
de toenemende rentelasten. Het uitgangspunt is momenteel dat de vervreemding zal plaatsvinden
tussen 2012 en 2016. Dit leidt op basis van huidige inzichten tot een verlies van € 4,1 miljoen.
In overeenstemming met het BBV heeft het college een verliesvoorziening gevormd om het verwachte
negatieve eindresultaat te dekken. Wij hebben de onderliggende verwachting en de daarbij
gehanteerde uitgangspunten beoordeeld en zijn van mening dat de gehanteerde verwerkingswijze in
de jaarrekening 2009 juist is.
Op basis van huidig beschikbare informatie heeft het college u als raad in maart 2010 middels een
collegebericht geïnformeerd over het project Grote Hout. Daarnaast wordt u in de paragraaf
Grondbeleid geïnformeerd over de status en verdere verwachte voortgang van dit project.
Effect op de reserve grondbeleid
Op basis van uw nota Ontwikkeling Grondbeleid is de omvang van de reserve grondbedrijf
genormeerd op 10% van de boekwaarde plus 10% van het werkbudget voor actief grondbeleid. Ultimo
2008 was de reserve aangevuld tot deze normwaarde.
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In 2009 is, zoals bovenstaand beschreven, een geprognosticeerd verlies ontstaan voor het project
Grote Hout. Hiervoor is een voorziening van € 4,1 miljoen getroffen. Dit verlies is verwerkt in het
resultaat voor bestemming. Er hebben in 2009 geen onttrekkingen aan de reserves plaatsgevonden.
Uw Nota Ontwikkeling Grondbeleid geeft ook niet expliciet aan of dit de bedoeling is of niet. In het
jaarverslag wordt door het college voorgesteld dit verlies ten laste te brengen van de reserve
grondbeleid. Tevens stelt het college in de resultaatbestemming voor om direct ten laste van de
algemene reserve een toevoeging te doen aan deze reserve tot het vastgestelde normbedrag.
Hierdoor zal de omvang van de reserve grondbeleid in 2010 weer op peil zijn.
Nog geen concrete ontwikkelplannen voor de winkels aan de Lange Nieuwstraat 733-753
Enkele jaren geleden heeft de gemeente een aantal winkelpanden aan de Lange Nieuwstraat
verworven. Deze aankoop werd gedaan in het kader van de ontwikkeling van het Centrumplan. In
2008 is de planvorming ten aanzien van de ontwikkeling van het Centrumplan afgebroken, waarna
deze in andere vorm is doorgezet. De wijziging in de planvorming heeft er onder andere toe geleid dat
de winkels aan de Lange Nieuwstraat niet worden betrokken bij de huidige planvorming. Deze winkels
zijn voor een bedrag van ruim € 8 miljoen gewaardeerd onder de niet in exploitatie genomen gronden.
Het college heeft ervoor gekozen om deze winkels niet te reclassificeren naar de materiële vaste
activa, maar om deze te handhaven onder de niet in exploitatie genomen gronden, omdat het
voornemens is om de winkels in de nog op te starten planvorming te betrekken.
Het financiële risico ten aanzien van deze post is beperkt. Een taxatie uit 2008 liet een verwachte
toekomstige verkoopopbrengst zien die aanzienlijk hoger is dan de huidige boekwaarde. Daarnaast
zijn de winkels (meerjarig) verhuurd en genereren zij dus huuropbrengsten. Deze huuropbrengsten zijn
in 2009 hoger dan de gemaakte onderhoudskosten en toegerekende rentelasten, waardoor de
boekwaarde per saldo daalt.
Wij kunnen ons vinden in de waardering van deze panden en de wijze waarop deze in de jaarrekening
zijn verwerkt.
Ontwikkeling Groot Helmduin gaat niet door, in afwachting van nieuwe plannen
In 2008 is de planvorming voor de ontwikkeling van het complex Groot Helmduin afgebroken. In ons
rapport van bevindingen 2008 merkten wij op dat dit besluit zou moeten leiden tot afboeking van de
geactiveerde voorbereidingskosten. In 2009 is een definitief besluit genomen om de huidige
ontwikkelingsplannen geen doorgang te geven. Op basis hiervan heeft het college deze kosten van
€ 183.000 in 2009 afgeboekt ten laste van de bestemmingsreserve Grondbedrijf Reserve Masterplan
Zeewijk.
De geactiveerde kosten ten aanzien van het in 2008 aangelegde kunstgrasveld zijn niet afgeboekt of
gereclassificeerd naar de materiële vaste activa. Het college is van mening dat reclassificatie of
afboeking van deze kosten niet noodzakelijk is, aangezien het uitgangspunt dat de kosten van het
kunstgrasveld gedekt moeten worden uit de toekomstige opbrengsten van de ontwikkeling in het
gebied rondom Groot Helmduin, ongewijzigd is.
Het financiële risico ten aanzien van deze post is gering. Mocht blijken dat toekomstige opbrengsten
niet voldoende zijn om de kosten van het kunstgrasveld te dekken, dan dient het restant van de kosten
overgeboekt te worden naar de materiële vaste activa, waarna deze over de resterende levensduur
worden afgeschreven. Dit betekent een gering financieel effect op de afzonderlijke jaarschijven.
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Voorraden bevatten geactiveerde voorbereidingskosten
Op verzoek van de Rekenkamercommissie hebben wij tijdens onze controle extra aandacht besteed
aan de geactiveerde voorbereidingskosten. Wij hebben gekeken naar welke voorbereidingskosten zijn
geactiveerd en in welk jaar deze kosten zijn ontstaan. Dit betreft de geactiveerde voorbereidingskosten
onder zowel de post voorraden als de post materiële vaste activa. Daarnaast hebben wij vastgesteld of
de geactiveerde voorbereidingskosten een directe relatie hebben met de meest recente planvorming
en of zij gedekt worden uit toekomstige opbrengsten.
Ultimo 2009 is voor een aantal projecten voorbereidingskosten geactiveerd. Hieronder hebben wij een
overzicht opgenomen van de geactiveerde voorbereidingskosten:
Krediet

Boekwaarde
ultimo 2009

Oorsprong
kosten

€
Voorbereidingskrediet Stadshart

323.678

2007/2008/

Burgemeester Weertplantsoen
Herinrichting Pontweg Velsen-Noord
Aanpassen verkeersstructuur IJmuiden-Noord
Herinrichten Middenduinerweg
Infrastructurele aanpassingen

42.218
79.663
104.275
35.592
389.947

2009
2007
2008
2008/2009
2009
2009

Fietsbrug over Velsertunnel
Herinrichting Kromhoutstraat e.o.

33.940
137.824

2009
2009

1.147.137

Zoals uit bovenstaand overzicht blijkt, zijn de afzonderlijk geactiveerde voorbereidingskosten recent
ontstaan. Wij hebben een aantal van bovenstaande voorbereidingskredieten nader beoordeeld.
Onderstaand gaan wij hierop in.
Voorbereidingskrediet Stadshart
Onder de niet in exploitatie genomen bouwgronden is een voorbereidingskrediet verantwoord van
€ 323.678. Dit betreft de tot nu toe gemaakte kosten betreffende het project Stadshart. Naar wij
hebben begrepen worden er momenteel nog haalbaarheidsonderzoeken uitgevoerd ten aanzien van
dit project. Afhankelijk van de uitkomsten hiervan zal een samenwerkingsovereenkomst worden
gesloten met Multi Vastgoed B.V. Vooralsnog is de inschatting van het college dat deze
voorbereidingskosten gedekt kunnen worden in de nog te openen grondexploitatie. Onzes inziens is
dit de basis voor de juiste activering van deze voorbereidingskosten. Wel wijzen wij u erop dat indien
in 2010 blijkt dat dit project niet haalbaar is, deze activering alsnog als last genomen dient te worden
ten laste van het rekeningresultaat in 2010 of een later boekjaar. Het college heeft in zijn paragraaf
grondbeleid bij de jaarrekening 2009 u hierover geïnformeerd en aangegeven dat een eventuele
mogelijke afboeking ten laste van de reserve grondbeleid zal moeten plaatsvinden.
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Herinrichting Pontweg Velsen-Noord/Herinrichting Kromhoutstraat e.o.
Ten aanzien van het voorbereidingskrediet ten behoeve van het project Herinrichting Pontweg VelsenNoord hebben wij geconstateerd dat voor dit project een uitvoeringskrediet aanwezig is. Dit houdt in
dat de voorbereidingsfase is afgesloten en dat is gestart met de feitelijke uitvoering. Formeel gezien
hadden de geactiveerde voorbereidingskosten overgeboekt moeten worden naar het betreffende
uitvoeringskrediet. Aangezien zowel het voorbereidingskrediet als het uitvoeringskrediet deel uitmaken
van het onderhanden werk en beide kostensoorten na afronding van het project overgeboekt worden
naar de materiële vaste activa, heeft deze presentatie geen financieel effect in de jaarrekening 2009.
Bovenstaande presentatie c.q. registratie van voorbereidingskosten en uitvoeringskosten is ook
gehanteerd voor het project Herinrichting Kromhoutstraat e.o.
Infrastructurele aanpassingen
Onder het onderhanden werk is een bedrag geactiveerd van € 389.947 betreffende
voorbereidingskosten voor infrastructurele aanpassingen. Deze geactiveerde kosten betreffen een
cumulatie van voorbereidingskosten van diverse kleine infrastructurele projecten. Na afronding van
deze projecten worden de totaal gemaakte kosten, na aftrek van ontvangen subsidies, overgeboekt
naar de materiële vaste activa. Deze verwerkingswijze sluit aan bij de BBV.
Overige aandachtspunten
In aanvulling op wat in bovenstaande paragrafen is opgenomen, brengen wij graag de volgende zaken
nog onder uw aandacht:
 Vorig jaar hebben wij u erop gewezen dat voorbereidingskredieten geen deel uitmaken van het
revolving fund. Wij hebben u toen in overweging gegeven na te gaan in hoeverre
voorbereidingskredieten hiervan onderdeel zouden moeten zijn. In 2009 zijn hier geen nadere
besluiten of wijzigingen in geweest.
 Strategisch grondbeleid wordt nog beperkt toegepast. De raad heeft in 2007 een revolving fund ter
hoogte van € 10 miljoen beschikbaar gesteld ten behoeve van strategische grondaankopen. Wij
hebben geconstateerd dat in 2009, net als in 2008, strategisch grondbeleid slechts zeer beperkt
wordt toegepast.
 Net als in 2008 zijn in 2009 geen gevoeligheidsanalyses opgesteld. Gevoeligheidsanalyses
kunnen het inzicht in de totstandkoming van de verwachte exploitatieresultaten vergroten.
Daarnaast kan het opnemen van de uitkomsten van deze gevoeligheidsanalyses de
informatiewaarde van de paragraaf Grondbeleid vergroten.
 In voorgaande jaren hebben wij u erop gewezen dat binnen de grondexploitaties alleen externe
kosten worden verantwoord. De interne kosten, zoals gemaakte uren, komen jaarlijks ten laste van
het rekeningresultaat. Wij hebben u erop gewezen dat hierdoor geen volledig inzicht is in de
werkelijke kosten per project/grondexploitatie en hebben u geadviseerd te analyseren wat de vooren nadelen zijn van het toerekenen van deze kosten aan de grondexploitaties en projecten en het
daarmee bepalen van de integrale kostprijs. In 2009 is een gedeelte van de personeelslasten
doorbelast op projecten en verwerkt in de grondexploitaties. Dit betreft een bedrag van € 180.000.
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5. De programmarekening 2009
Het BBV is in 2009 niet aangepast, maar voorstellen voor de toekomst
zijn gemaakt
Er zijn in het boekjaar 2009 geen aanpassingen gemaakt in het BBV. Dit houdt in dat de
verslaggevingsregels ten opzichte van 2008 ongewijzigd zijn.
Vanaf 1 januari 2009 heeft de commissie BBV wel twee nieuwe notities gepubliceerd, te weten:
 Notitie “Verwerking verkoopopbrengst NUON-Energie aandelen”:
De commissie BBV gaat hier in op hoe overheden om moeten gaan met de verwerking van
relevante aspecten van de verkoopovereenkomst betreffende Nuon-aandelen. De gemeente
Velsen beschikt niet over Nuon-aandelen.
 Vernieuwde notitie riolering:
Dit betreft een bijgestelde versie van de notitie, zoals verschenen in juli 2007. Reden van de
aanpassing is de per 1 januari 2009 veranderde Gemeentewet. Met ingang van 2010 bestaat niet
langer de mogelijkheid tot het heffen van rioolrecht, maar kunnen gemeenten een rioolheffing aan
hun inwoners opleggen. De commissie heeft bij het wijzigen van de Gemeentewet de mogelijkheid
aangegrepen om een aantal verduidelijkingen in de notitie door te voeren.

Het college maakt belangrijke schattingen
Het college en management van gemeente Velsen maken voor enkele onderdelen van de rekening
schattingen. Wij hebben deze schattingen geëvalueerd in het kader van onze accountantscontrole en
hebben hier geen opmerkingen over. Het betreft in het bijzonder:
 de verwachte levensduur voor materiële vaste activa, die de basis is voor de berekende
afschrijvingslast;
 waardering van debiteuren Sociale Zaken;
 waardering van belastingdebiteuren;
 waardering van algemene debiteuren;
 waardering van de deelnemingen;
 waardering van de materiële vaste activa;
 waardering van de grondexploitaties.

Begroting na wijzigingen en werkelijk rekeningresultaat wijken bijna
€ 2 miljoen van elkaar af
De gemeente Velsen heeft 2009 afgesloten met een positief resultaat van € 2.239.000 voor
bestemming. In de begroting na wijzigingen en voor resultaatbestemming is nog uitgegaan van een
resultaat voor bestemming van € 575.000 positief. In de aanbiedingsbrief van het college bij de
jaarrekening 2009 wordt de resultaatontwikkeling toegelicht. Verder laat de jaarrekening over 2009
een aantal bijzondere ontwikkelingen zien. In de navolgende paragrafen wordt nader ingegaan op
deze ontwikkelingen en de door ons ingeschatte betekenis daarvan voor de bedrijfsvoering van de
gemeente Velsen.
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Weerstandsvermogen voldoet aan nota weerstandsvermogen, maar
geeft geen inzicht of alle risico’s financieel opgevangen kunnen worden
In het jaarverslag heeft de gemeente de verplichte paragraaf Weerstandsvermogen opgenomen. In
deze paragraaf worden de aanwezige financiële risico’s weergegeven. In de paragraaf wordt zichtbaar
weergegeven of het huidige weerstandsvermogen toereikend is om de ingeschatte financiële risico’s af
te dekken. De basis bij het beoordelen van de toereikendheid van het weerstandsvermogen wordt
omschreven in de nota weerstandsvermogen.
Het weerstandsvermogen wordt gevormd door de algemene middelen en de algemene reserve
grondbedrijf. Per 31 december 2009 is de omvang van het weerstandsvermogen
€ 20,6 miljoen. Op basis van de paragraaf Weerstandsvermogen dient de omvang van het
weerstandsvermogen voor 2009 tussen de € 16,4 miljoen en € 26,9 te bedragen.
Hieruit blijkt dat het weerstandsvermogen van een redelijk niveau is.
In de risicoparagraaf worden de aanwezige risico’s beschreven. Deze risico’s worden niet altijd
financieel vertaald. In voorgaande jaren hebben wij u geadviseerd om aandacht te schenken aan de
systematiek van het bepalen van het benodigde weerstandsvermogen. Wij zijn van mening dat deze
gebaseerd dient te zijn op de ingeschatte risico’s, de financiële omvang en de waarschijnlijkheid van
een risico. Bij het bepalen van het benodigde weerstandsvermogen 2009 is aan deze aspecten
wederom beperkt aandacht gegeven.
Wel heeft het college in 2009 besloten tot een gewijzigde systematiek. In de eerstvolgende begroting
(2011) zal de weerstandsparagraaf in gewijzigde vorm gepresenteerd worden. In de gewijzigde
methodiek zal meer aandacht gegeven worden aan het kwantificeren van de risico’s, evenals de
waarschijnlijkheid van het zich voordoen van de benoemde risico’s. Het College heeft hiermee ons
advies opgevolgd.

De balans nader bekeken
Materiële vaste activa
Vorig jaar hebben wij u gewezen op de waardering van de gronden aan de Oostlaan. Deze gronden
zijn in 2007 verkregen middels een ruiltransactie van de verkoop Beeckesteijn. De gronden zijn
destijds gewaardeerd tegen de historische aanschafwaarde van € 22 per vierkante meter. De
werkelijke waarde van deze gronden is onder meer afhankelijk van de bestemming van de gronden.
Indien deze gronden bestemd worden als landbouwgrond zal dit leiden tot een aanzienlijke
afwaardering van de waarde van de gronden, aangezien landbouwgronden per vierkante meter een
lager tarief kennen.
Vorig jaar hebt u aangegeven dat er nog geen besluit is genomen betreffende de ontwikkeling van dit
gebied. Per heden heeft er wederom geen besluitvorming plaatsgevonden. Wel hebt u aangegeven de
intentie te hebben om de gronden in te brengen in een grondcomplex en over te gaan tot het
ontwikkelen van woningen op deze gronden. Uitgaande van het feit dat het de intentie is van de
gemeente om deze gronden te gaan exploiteren, is de huidige waardering tegen de historische
aanschafwaarde aanvaardbaar.
Wel adviseren wij u inzicht te houden in de aanwezige risico’s en deze strikt te monitoren. Indien in de
toekomst zal blijken dat de gronden niet winstgevend geëxploiteerd kunnen worden, zal dit een
afwaardering van de gronden met een direct effect op het resultaat tot gevolg hebben.
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Ook als besloten wordt de gronden in de toekomst te bestemmen als landbouwgrond zal dit leiden tot
een aanzienlijke afwaardering van deze gronden. Dit risico is op een juiste wijze toegelicht in de
risicoparagraaf bij de jaarrekening 2009.
Financiële vaste activa
Gezien de huidige economische ontwikkeling bestaat het risico dat financiële activa afgewaardeerd
dienen te worden omdat het risico van oninbaarheid is vergroot. Tijdens onze controle hebben wij
beoordeeld of hier sprake van moeten zijn of niet. Onder de financiële vaste activa worden onder meer
de deelneming BNG (€ 636.000), de deelneming Zeehaven IJmuiden (€ 817.000) en verstrekte
langlopende leningen (€ 42,6 miljoen) verantwoord. Op basis van onze controlewerkzaamheden
concluderen wij dat van afwaardering ultimo 2009 geen sprake is.
Waardering van debiteuren
Evenals in voorgaande jaren hebben wij de inbaarheid van uw debiteuren beoordeeld. Wij zijn van
mening dat het saldo betreffende voorziening oninbare debiteuren toereikend is voor de bestaande
risico’s dat debiteuren hun schulden niet kunnen voldoen.
Vordering precariobelasting
Eind 2005 heeft de raad de Verordening op de heffing en invordering precariobelasting 2006
vastgesteld. Deze verordening maakt het mogelijk om vanaf belastingjaar 2006 precariobelasting te
heffen over het bezit van buizen, kokers of soortgelijke voorwerpen ten behoeve van het transport of
distributie van nutsvoorzieningen.
In 2008 en 2009 heeft de gemeente over de jaren 2006 tot en met 2009 € 8 miljoen aan
precariobelasting opgelegd aan Liander B.V. Liander B.V. heeft in 2009 bezwaar aangetekend tegen
deze aanslagen. De gemeente heeft betreffende het bezwaar juridisch advies ingewonnen, waaruit
blijkt dat in vergelijkbare zaken gemeenten in het gelijk zijn gesteld. In deze zaken loopt nog een
cassatieberoep, zodat de uitkomst van deze zaken onzeker is.
In 2009 heeft Liander B.V. van het opgelegde saldo een bedrag van € 6 miljoen betaald aan de
gemeente Velsen en vervolgens bezwaar tegen deze vordering aangetekend. Dit bezwaar is op dit
moment nog van kracht. Omdat er vooralsnog geen uitspraak is gedaan betreffende het hoger beroep
blijft onzekerheid bestaan over de geheven precariobelastingen. Voorzichtigheidshalve heeft de
gemeente daarom een voorziening getroffen voor het gehele opgelegde bedrag van € 8 miljoen. Deze
voorziening is voor een bedrag van € 2 miljoen direct in mindering gebracht op de nog opstaande
vordering. De overige € 6 miljoen is onder de post voorzieningen verantwoord. Naar onze mening
wordt deze vordering en de voorziening daarop op een juiste wijze verantwoord in de jaarrekening
2009.
Aanvullende uitkering algemene uitkering inzake UNA
In 2008 is met Nuon (voorheen UNA) overeenstemming bereikt betreffende door de gemeente
opgelegde aanslagen OZB voor de jaren 1997 tot en met 2008. De vordering op Nuon van € 7,1
miljoen is definitief oninbaar gebleken. Omdat bij de berekening van de algemene uitkering rekening
wordt gehouden met de eigen verdiencapaciteit van de gemeente, zou een lagere aanslag OZB aan
Nuon leiden tot een hogere algemene uitkering. In december 2008 heeft de gemeente een brief
gestuurd aan het ministerie van Binnenlandse Zaken met het verzoek tot nabetaling van € 4,1 miljoen
en dit bedrag is per 31 december 2008 als vordering verantwoord met in achtneming van een
voorziening van € 539.000.
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Deze voorziening is vorig jaar gebaseerd op een inschatting van de gemeente dat 25% van de gehele
vordering mogelijk oninbaar zou kunnen zijn. In 2009 is deze vordering voldaan door het ministerie van
Binnenlandse Zaken. Er is een bedrag van € 3,7 miljoen ontvangen. Dit is € 134.000 meer dan de
ultimo 2008 opgenomen vordering. Het verschil is in 2009 als bate verantwoord.
Lening Forteiland
In 2008 is een vordering op Stichting Exploitatie Forteiland van € 3,6 miljoen omgezet in een
langlopende geldlening, waarbij de aflossing van de geldlening afhankelijk is van de resultaten van
Stichting Exploitatie Forteiland. Aangezien er risico’s bestaan ten aanzien van de inbaarheid van de
lening, heeft de gemeente in 2008 een voorziening getroffen voor de totale waarde van de lening. De
raad van bestuur van de stichting heeft de gemeente laten weten in 2009 geen aflossing op de lening
te kunnen doen. De gemeente is van mening dat deze lening vooralsnog geheel oninbaar zal zijn.
Derhalve is de gevormde voorziening gehandhaafd ultimo 2009.
Wij adviseren de mogelijkheid tot het aflossen van de lening door Stichting Exploitatie Forteiland goed
te monitoren en uitspraken van de raad van bestuur te toetsen aan de hand van de jaarrekeningen,
kasstroomoverzichten en eventueel overige beschikbare informatie. Omdat de lening volledig is
voorzien, zal elke aflossing door Stichting Exploitatie Forteiland een direct positief effect op het
resultaat hebben in een toekomstig jaar.
Reserve dienstverlening
Middels de begroting 2009 hebt u besloten een bedrag van € 1 miljoen te doteren aan de
bestemmingsreserve dienstverlening ten behoeve van het professionaliseren van de dienstverlening
aan de burgers. In de raadsvergadering van 3 december 2009 hebt u vervolgens besloten een bedrag
van € 900.000 te onttrekken aan deze reserve in verband met de verwachte kosten in 2009. De
werkelijke kosten in 2009 bedragen € 471.000. Dit bedrag is uiteindelijk onttrokken aan deze reserve.
Omdat dit een meerjarenproject betreft en de verwachte toekomstige kosten circa € 4 miljoen zijn, is
door het college besloten het niet uitgegeven deel in de reserve te houden. Onzes inziens betreft dit
een juiste verwerkingswijze.
Voorziening afvalstoffen versus reserve
In de conceptversie van de jaarrekening 2009 was een voorziening voor afvalstoffen verantwoord ter
hoogte van € 1,5 miljoen. Deze verantwoording was gebaseerd op een besluit van de raad betreffende
het verlagen van de afvalstoffenheffing in toekomstige jaren. Op basis van de BBV kan hiervoor geen
voorziening gevormd worden, maar dient een bestemmingsreserve gevormd te worden. Dit doet niet af
aan uw besluit ten aanzien van de voorgenomen beslissing om de afvalstoffenheffing te verlagen. Op
ons verzoek en gebaseerd op de voorschriften van de verslaggevingsregels is dit bedrag in de
definitieve jaarrekening verwerkt als reserve. Deze correctie is van invloed op het resultaat voor
bestemming.
Terras nabij Parnassiaschool nog niet herbouwd
Vorig jaar hebben wij u erop gewezen dat de gemeente Velsen voor de herbouw van het terras naast
de Parnassiaschool het recht heeft op een aanvullende uitkering van de verzekeringsmaatschappij.
Voorwaarde is dat het terras herbouwd zal gaan worden. De verzekeringsmaatschappij heeft in 2008
middels een bevestiging aangegeven dat aan de herbouw van het terras geen termijn is verbonden.
Tot op heden is het terras nog niet herbouwd. Wij hebben van het college begrepen dat dit naar
verwachting zal gebeuren in 2011. Wij wijzen u erop dat indien het terras niet herbouwd wordt, het
recht op deze vergoeding zal vervallen.
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6. Rechtmatigheid
In 2009 zijn wederom door de gemeente Velsen rechtmatigheidscontroles uitgevoerd. Wij hebben
deze interne controles getoetst. In dit hoofdstuk informeren wij u over de geconstateerde bevindingen
op het aspect rechtmatigheid.

Interne beheersing rechtmatigheid is stabiel
De wet- en regelgeving waaraan de gemeente wordt getoetst is opgenomen in het normenkader en
bestaat uit externe wetgeving, verordeningen en kaderstellende besluiten. Naast de verplichte
elementen is het mogelijk om overige besluiten op te nemen in het normenkader. In 2009 heeft de
gemeente Velsen wederom alleen de verplichte elementen opgenomen in haar normenkader.
Om een rechtmatigheidscontrole uit te kunnen voeren, dient het normenkader omgezet te worden naar
een meer praktisch toetsingskader. Gemeente Velsen heeft vastgesteld dat de voorwaarden uit interne
wetgeving slechts in het toetsingskader worden opgenomen voor zover zij bepalingen betreffen
aangaande recht, hoogte en duur. Bepalingen aangaande bijvoorbeeld tijdigheid en het voldoen aan
termijnen maken geen deel uit van het toetsingskader.
In 2009 zijn de rechtmatigheidscontroles door de afdelingen uitgevoerd op basis van het ‘Interne
controle- en werkplan’. De rechtmatigheidscontroles zijn gestructureerd en tijdig uitgevoerd gedurende
2009. Het is gebleken dat de rechtmatigheidscontrole steeds meer als regulier proces worden gezien
in de ambtelijke organisatie. Hetzelfde geldt voor de coördinatie die gemeentebreed wordt uitgevoerd
concerncontrol. Deze rol is vooral coördinerend van aard. Wij adviseren u binnen deze rol een meer
controlerende taak op u te nemen, waardoor de kwaliteit van de interne controle op rechtmatigheid
nog verder kan toenemen.

De resultaten uit de controle op rechtmatigheid zijn als volgt
De opzet en kwaliteit van de interne controles over het jaar 2009 zijn voldoende geweest om op te
kunnen steunen bij onze controlewerkzaamheden. De bevindingen uit ons onderzoek kunnen als volgt
worden samengevat:
Na de correcties van fouten en onzekerheden blijven de overgebleven fouten van
€ 722.000 en onzekerheden van € 65.000 op het aspect rechtmatigheid binnen de vastgestelde
tolerantiegrenzen. Op basis hiervan hebben wij een goedkeurende accountantsverklaring op het
aspect rechtmatigheid verstrekt.
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De algehele bevindingen uit de controles op het aspect rechtmatigheid kunnen als volgt worden
samengevat:
Onrechtmatigheden over
het boekjaar 2009
Proces/onderzoek
Fouten
Onzekerheden
€’000

€’000

Europese aanbestedingen
Wmo – Vervoersvoorziening
Wmo – Hulp in de huishouding
Wmo – Rolstoelvoorziening
Wmo – Persoonsgebonden budget
Wet werk en bijstand
IOAW/IOAZ

572
32
8
6
84
15
5

0
0
0
0
65
0
0

Totaal

722

65

0,47%
1.542

0,04%
4.626

% van de lasten 154.207
Goedkeuringstolerantie (respectievelijk 1% en 3%)

Bovenstaande betreft de geconstateerde fouten en onzekerheden na correcties die gedurende onze
controlewerkzaamheden zijn gecorrigeerd.

Opvallende geconstateerde fouten en onzekerheden nader toegelicht
Europese aanbestedingen vragen om aandacht
De gemeente heeft interne controles uitgevoerd op de naleving van de Europese aanbestedingsregels. Het interne inkoopbeleid is niet opgenomen in het normenkader en niet betrokken in de interne
rechtmatigheidscontrole.
De interne controle op de volledige naleving van de Europese aanbestedingsregels is uitgevoerd op
basis van een download uit de crediteurenadministratie en het aanwezige contractenregister.
Betreffende de contracten opgenomen in het contractenregister is door de gemeente integraal
vastgesteld dat er is voldaan aan Europese aanbestedingsregels. Daarnaast zijn integraal de uitgaven
aan partijen die de drempelwaarde van € 206.000 overschrijden, betrokken in de interne controle. Op
basis van de uitgevoerde controlewerkzaamheden is een fout ten aanzien van het juist toepassen van
de Europese aanbestedingsregels geconstateerd van € 360.000. In 2009 is een contract met een
leverancier opengebroken en is vervolgens met dezelfde leverancier een nieuw contract afgesloten.
Aangezien de financiële omvang van het nieuwe contract de drempelwaarde voor Europees
aanbesteden overschrijdt, is hier sprake van onrechtmatig handelen.
Uit de rechtmatigheidscontrole in 2008 is reeds gebleken dat bij één van de geselecteerde partijen uit
de deelwaarneming ten onrechte geen Europese aanbesteding heeft plaatsgevonden. Dit betreft een
tweejarig raamcontract waarbij geen afspraken zijn gemaakt over de totale omvang van de
dienstverlening. De uitgaven in 2008 van totaal € 329.000 zijn destijds als fout meegewogen. In 2009
betreft dit een fout van € 212.000, die wordt meegewogen in onze totale oordeelsvorming ten aanzien
van het aspect rechtmatigheid.
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Onzekerheden bij deelaspecten van de Wmo
Ten aanzien van verschillende deelaspecten van de Wmo zijn onzekerheden gesignaleerd. In deze
paragraaf informeren wij u over deze aspecten.
In 2009 zijn beheersingsmaatregelen getroffen ten aanzien van juistheid nota’s zorglevenanciers.
In 2007 en 2008 is gebleken dat de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid van de verstrekte gelden
voor huishoudelijke hulp nog niet structureel zijn geborgd in de organisatie. Het gebrek aan borging
heeft in 2008 geleid tot diverse onzekerheden.
Ter bevordering van de borging van de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid van de verstrekte
gelden voor huishoudelijke hulp zijn in 2009 diverse acties ondernomen, waaronder:
 Ten aanzien van de door de zorgleveranciers geleverde huishoudelijke hulp is in de uitgevoerde
interne controle tevens de facturatie meegenomen in de beoordeling van de rechtmatigheid.
 In 2009 is de toetsing op de prestatielevering en de juistheid van de facturatie op een andere wijze
vormgegeven. Dit is in 2009 uitgevoerd door het Wmo-kantoor. Het Wmo-kantoor betreft een
private onderneming die gespecialiseerd is in het toetsen van prestatielevering en de juistheid van
de facturatie.
In 2009 is met het Wmo-kantoor contractueel overeengekomen dat er een accountantsverklaring wordt
overlegd in het tweede kwartaal van 2010. Deze accountantsverklaring is per 30 maart 2010
ontvangen. Wij hebben kennisgenomen van de uitgevoerde werkzaamheden door de accountant van
het Wmo-kantoor. Op basis hiervan kan geconcludeerd worden dat voor de in 2009 gefactureerde
zorg in 2009 een prestatie is geleverd, waardoor gesteld kan worden dat de uitgaven rechtmatig zijn
geweest.
Er zijn interne controles uitgevoerd op het persoonsgebonden budget
Wmo-cliënten kunnen kiezen voor levering van de voorziening in de vorm van een persoonsgebonden
budget (‘pgb’). In dit geval zijn de cliënten zelf verantwoordelijk voor de inkoop van zorg en voor de
administratie van het budget. De gemeente heeft zich in haar verordening verplicht de besteding van
het pgb door cliënten (steekproefsgewijs) te controleren op rechtmatigheid. Deze interne controle heeft
in 2009 in tegenstelling tot 2008 wel plaatsgevonden. Vanuit de interne controle zijn bevindingen naar
voren gekomen die resulteren in een fout van € 84.000 en een onzekerheid van € 65.000. De
geconstateerde fout heeft betrekking op het onrechtmatig verstrekken van bijdragen aan cliënten. De
geconstateerde onzekerheid heeft betrekking op het door cliënten niet kunnen overleggen van
bewijsstukken ten aanzien van de besteding.

Voldoende waarborgen tegen misbruik en oneigenlijk gebruik
Gemeente Velsen heeft geen expliciet M&O-beleid, maar heeft dit aspect verweven in de
werkprocessen. De waarborgen tegen misbruik en oneigenlijk gebruik bestaan uit: onderzoek naar de
achtergronden van nieuwe medewerkers, een klokkenluiderregeling en een regeling inzake
nevenfuncties. Daarnaast is recentelijk de ambtseed ingevoerd. Om het belang van integriteit te
onderstrepen is met ingang van 2009 besloten niet alleen nieuwe personeelsleden, maar ook alle
zittende personeelsleden te verplichten een ambtseed af te leggen.
In de jaarrekening 2008 wordt niet ingegaan op de opzet, de uitvoering en de resultaten van het M&Obeleid. Vanuit onze controle van de jaarrekening en de controle van specifieke subsidieregelingen,
hebben wij geen tekortkomingen op dit aspect geconstateerd.
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Begrotingscriterium
In het afwijkingenbeleid van de gemeente Velsen is de rechtmatigheid van het begrip
begrotingscriterium nader uitgewerkt. Als blijkt dat de gerealiseerde lasten zoals weergegeven in de
programmarekening hoger zijn dan de geraamde bedragen met inbegrip van de laatste
begrotingswijzigingen, kan er sprake zijn van onrechtmatige uitgaven. Voor een juiste oordeelsvorming
is van belang in hoeverre de begrotingsoverschrijding past binnen het door de raad geformuleerde
beleid en/of wordt gecompenseerd door hogere opbrengsten. Het bepalen of, respectievelijk welke
begrotingsoverschrijdingen onrechtmatig zijn, is voorbehouden aan de raad.
In onderstaande tabel hebben wij per programma een samenvatting gegeven van de
begrotingsoverschrijdingen op de gemeentelijke lasten. Daarbij is tevens aangegeven of de
overschrijding wordt gecompenseerd door hogere baten. Een bedrag tussen haakjes betekent een
begrotingsoverschrijding op de lasten of een onderrealisatie op de baten.



23

Programma

Lasten

Economische zaken
Werkgelegenheid en inkomen
Maatschappelijke zorg
Jeugd en educatie
Cultuur en culturele voorzieningen
Sport en recreatie
Openbare ruimte
Milieu, riolering en afvalstoffen
Ruimtelijke ordening en wonen
Openbare orde en veiligheid
Bevolkingszaken en burgerparticipatie
Raad en raadsondersteuning
College en collegeondersteuning
Middelen en accommodatiebeheer
Algemene dekkingsmiddelen
Dienstverlening

Baten

Totaal

(€’000)

(€’000)

(€’000)

77
(2.209)
(524)
269
(96)
(133)
(3.713)
240
(9.476)
(263)
(9)
67
(2.648)
1.619
1.172
193

(13)
1.771
56
177
79
291
111
(198)
6.984
(17)
222
0
1.207
(1.258)
8.805
(424)

64
(438)
(468)
446
(17)
158
(3.602)
42
(2.492)
(280)
213
67
(1.441)
361
9.977
(231)

(15.434)

17.793

2.359

193

Totaal

Uit bovenstaande analyse blijkt dat voor diverse programma’s de werkelijke lasten hoger zijn dan
begroot, zonder dat dit wordt gecompenseerd door hogere baten. In de aanbiedingsbrief bij de
jaarrekening 2009 heeft het college aangegeven dat alle aanwezige overschrijdingen passen binnen
de afspraken uit de genoemde nota en derhalve niet onrechtmatig zijn. Wij zijn van mening dat
wanneer een overschrijding van uitgaven past binnen de door de raad vastgestelde kaders, dit
inderdaad rechtmatige overschrijdingen betreft. Er bestaat derhalve geen begrotingsonrechtmatigheid.
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7. De interne beheersing is in ontwikkeling
Ons algemene beeld van de interne beheersing is voldoende om tot een
getrouwe jaarrekening te kunnen komen
Binnen het kader van de controleopdracht fungeren wij voor het college en het management als
klankbord voor onder meer het verbeteren van de interne beheersing. Over het algemeen kan de
interne beheersing als voldoende worden gekwalificeerd om tot een getrouwe jaarrekening te kunnen
komen.

Status aanbevelingen ten opzichte van onze bestuursletter
In onze bestuursletter van 26 november 2009 hebben wij u geïnformeerd over de belangrijkste
bevindingen ten aanzien van de interne beheersing. Onderstaand geven wij een overzicht van de
status op dit moment van de door ons gerapporteerde bevindingen en aanbevelingen.
Omschrijving van onze top 10 in de bestuursletter

Status op basis van het commentaar
van de gemeente Velsen. Hierop
hebben wij beperkt additionele
controlewerkzaamheden verricht.
Per heden is het directieteam bezet met
eigen medewerkers.

1

In 2009 zijn verschillende vacatures ontstaan binnen het
directie- en managementteam. Dit wordt onder meer door
inhuur van derden of vervanging intern opgevangen.
Hierdoor is de continuïteit van het directie- en
managementteam kwetsbaar, met mogelijk risico’s voor de
(verbetering van) interne beheersing.

2

Wij hebben geconstateerd dat de voortgang van de in de
notitie bedrijfsvoering geformuleerde verbeterpunten niet
gestructureerd gemonitord worden. Op dit moment wordt
gekeken naar de gewenste managementbehoeften binnen
de ambtelijke organisatie en de nadere formalisering
hiervan. Wij raden u aan constant te blijven sturen op
geïdentificeerde doelstellingen en eventuele
verbeterpunten.

Per december 2009 wordt “de monitor
bedrijfsvoering” twee keer per jaar
opgesteld en door het directieteam
besproken. De in de bestuursletter
gesignaleerde aandachtspunten zullen in
de komende tussenrapportage worden
betrokken.

3

De economische teruggang heeft ook zijn weerslag op
gemeenten. Voorbeelden hiervan zijn tegenvallende
grondverkopen en lagere opbrengsten uit het
gemeentefonds. De mogelijke gevolgen van de
economische crisis worden binnen de gemeente Velsen in
kaart gebracht door een daartoe aangestelde werkgroep.
Wij hebben begrepen dat het college heeft besloten op dit
moment geen verdere acties te ondernemen. Wij adviseren
u om de ontwikkelingen op dit gebied nauwlettend te
(blijven) volgen en de raad hierover periodiek te informeren.

Ontwikkelingen worden nauwlettend in
de gaten gehouden. Middels de
voorjaarsnota wordt ingespeeld op de
verwachte bezuinigingen in de toekomst.

4

Ten aanzien van het vaststellen van de rechtmatige
besteding van de WSW-gelden adviseren wij u de
afspraken met de uitvoerende instelling explicieter vast te
leggen in een uitvoeringsovereenkomst.

Het college is op 2 maart 2010 een
nieuwe gemeenschappelijke regeling
aangegaan waarin de afspraken met de
uitvoerende instelling De Meergroep
expliciet zijn vastgelegd.
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Omschrijving van onze top 10 in de bestuursletter

Status op basis van het commentaar
van de gemeente Velsen. Hierop
hebben wij beperkt additionele
controlewerkzaamheden verricht.
Ten behoeve van de jaarrekeningcontrole zal dit wederom tot een
onzekerheid leiden betreffende de
rechtmatigheid. Ten aanzien van 2010
zal dit wederom beoordeeld worden.

5

In 2009 zijn ten behoeve van de beheersing van de
rechtmatige besteding van verstrekkingen in het kader van
huishoudelijke hulp afspraken gemaakt met het Wmokantoor. In deze afspraken is opgenomen dat het Wmokantoor verantwoording gaat afleggen na de uitvoering van
onze controlewerkzaamheden. Hierdoor loopt de gemeente
weer het risico dat de rechtmatige besteding van deze
gelden niet tijdig kan worden vastgesteld met wederom een
onzekerheid in onze controle als gevolg.

6

Er is te weinig aandacht voor de kwaliteit van de uitvoering
van de interne controles in het kader van de
indicatiestelling van de verstrekking van huishoudelijke
hulp.

Vanuit concerncontrol is extra aandacht
geschonken aan dit onderwerp o.a. door
het doen van steekproeven op de
controleuitkomsten. Daarnaast is er door
concerncontrol een gesprek gevoerd
over de wijze van uitvoering van de
interne controles in de toekomst. Er zijn
maatregelen overeengekomen die de
kwaliteit van de controles blijvend zullen
waarborgen.

7

Interne controles op het subsidieproces vinden plaats
middels zelfcontroles. Hierdoor loopt u het risico dat
geconstateerde rechtmatigheden niet worden opgemerkt
c.q. gerapporteerd.

Inmiddels is functiescheiding
doorgevoerd, waardoor de controles nu
onafhankelijk worden uitgevoerd.

8

De gemeente heeft goede voornemens om zorg te dragen
voor een tijdige en kwalitatief goede oplevering van de
diverse SiSa-regelingen. Er dient nog wel een concreet plan
van aanpak te worden opgesteld en binnen de organisatie
te worden afgestemd.

Voorafgaand aan de jaarrekeningcontrole
is het plan van aanpak vervaardigd en
vastgesteld door het directieteam. De
dossiers waren tevens voor aanvang van
de jaarrekeningcontrole voor de
accountant beschikbaar.

9

Rechtmatigheid raakt steeds meer verankerd binnen de
organisatie. Wel dient er gemonitord te worden dat interne
controles tijdig worden uitgevoerd.

Na drie jaar van werken aan
rechtmatigheid met centrale coördinatie
door concerncontrol zijn deze
werkzaamheden goed op orde. Dit wordt
bevestigd doordat wij in staat waren,
omdat alle controles op tijd waren
uitgevoerd, een algeheel beeld te
presenteren bij aanvang van de
accountantscontrole. Wij konden al
rapporteren over de totaaluitkomsten van
de interne controle, en bevindingen ten
aanzien van interne controle melden
inclusief incidentele en structurele fouten
en onzekerheden.

10

Het risicomanagement kan zich verder ontwikkelen binnen
de gemeente. Risico’s worden nu veelal ad hoc
gesignaleerd. Naar onze mening dient risicomanagement
meer gestructureerd binnen de organisatie plaats te vinden.

Risicobewustzijn is een belangrijk
onderdeel van goed risicomanagement
en wij zijn ervan overtuigd dat de
komende periode weer stappen vooruit
zullen worden gezet ten aanzien van dit
onderwerp.
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Wij hebben de benchmark interne beheersing uitgevoerd
Zoals in het aanbestedingsdocument gepresenteerd, hebben wij de Binnenlands Bestuur-benchmark
op uw interne beheersingssysteem geïntroduceerd. Dit model is een momentopname en bedoeld om
een globale indruk te geven van de interne beheersing en de eventuele aandachtspunten op dit
terrein. De vragen binnen de verschillende deelgebieden gaan verder dan de minimale interne
controleaspecten om de procesgang en financiële verantwoording te garanderen. De uitkomsten
moeten dan ook niet in een directe samenhang met de jaarrekeningcontrole worden bezien. De hoogte
van de score geeft geen direct waardeoordeel; belangrijker is de in 2010 eventueel waar te nemen
ontwikkeling van de score. Naar aanleiding van de ontwikkeling is het aan de gemeente om haar
aspiraties te bepalen. De uitkomsten van de benchmark geven niet direct een waardering van de
organisatie, maar wel een benadering van het niveau.

De uitkomsten
Hieronder vindt u de score over het boekjaar 2009 van de gemeente Velsen

De uitkomsten van de benchmark worden vergeleken met die van de overige gemeentecliënten van
PwC. Wij merken op dat de benchmark een dynamisch object is dat jaarlijks wordt voorzien van
geactualiseerde vragen, hierbij getoetst op formele aspecten. De jaarlijkse uitkomsten zijn niet één op
één te collationeren. In de komende jaren zal in ons rapport van bevindingen de benchmark van de
verschillende jaren worden opgenomen, wat een begrijpelijk inzicht zal geven in de ontwikkeling van
de gemeente Velsen.
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Per aspect van deze benchmark hebben wij de interne beheersing van de gemeente Velsen
beoordeeld. Bovenstaande uitkomsten zijn gebaseerd op gesprekken die wij in het kader van onze
controle hebben gevoerd, evenals terugontvangen vragenlijsten vanuit de gemeentelijke organisatie.
Wij tekenen aan dat de toetsing en waardering op aanzienlijke onderdelen, in het bijzonder formele
facetten van beheersing en materiële werkzaamheid op segmenten, genuanceerder kan liggen, denk
bijvoorbeeld aan informele controles. Hierdoor geeft de score niet direct aan of een aanpassing of
verbetering wenselijk is. De gemeente Velsen dient zelf doelstellingen te bepalen. Lagere scores
geven wel aan dat er aandachtspunten zijn in de formele interne beheersing. Indien deze niet worden
genivelleerd door een andere maatregel, ontstaat een risico.
Aspecten zoals belastingen en heffingen en treasury zijn qua opzet en formele waarborgen goed
geregeld. Processen en activiteiten die lager scoren zijn risicomanagement, inkopen en HRM.

Er zijn geen bijzonderheden ten aanzien van de geautomatiseerde
systemen
De gemeente Velsen maakt gebruik van diverse informatiesystemen, uiteenlopend van
specialistisch/ondersteunend tot veelomvattend/organisatiekritisch. Voor onze jaarrekeningcontrole
willen wij zoveel mogelijk gebruikmaken van de gegevens uit deze systemen. Als gevolg van onze
controleaanpak en artikel 2:393 lid 4 BW besteden wij daarom aandacht aan de betrouwbaarheid en
continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking die door middel van deze systemen
plaatsvindt. Wij hebben enkele operationele bevindingen geconstateerd met betrekking tot de
geautomatiseerde systemen. Deze hebben wij onder de aandacht gebracht van het management van
de gemeente Velsen.
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Bijlagen
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Bijlage A: Controlebevindingen
Tijdens onze controlewerkzaamheden maken wij gebruik van de rapporterings- en
goedkeuringstoleranties zoals opgenomen in het Besluit Accountantscontrole Provincies en
Gemeenten. Hierin is opgenomen dat de accountant een goedkeurende verklaring afgeeft indien
de geconstateerde fouten minder zijn dan 1% en de onzekerheden minder zijn dan 3% van de
totale lasten.
Naar aanleiding van onze controle zijn de volgende verschillen groter dan € 63.000 door de
organisatie gecorrigeerd.

Omschrijving

Overzicht van gecorrigeerde verschillen n.a.v. onze controle
Fout of
Bedrag Effect op het
onzekerheid
resultaat

Reclassificatie voorziening dubieuze debiteuren
Reclassificatie vooruitontvangen aflossing
Voorziening afvalstoffenheffing laten
vrijvallen/reserve vormen
Reclassificatie creditbedragen debiteuren
Totaal van het effect op exploitatie



€’000

€’000

Fout
Fout
Fout

2.000
75
1.500

0
0
(1.500)

Fout

762

0
(1.500)
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Bijlage B: Single information, Single audit
Wij hebben in onze controle specifieke werkzaamheden verricht om een oordeel te kunnen geven
over de getrouwheid en rechtmatigheid van de financiële verantwoordingsinformatie in de bijlage
inzake SiSa bij de jaarrekening 2009 van gemeente Velsen. Onze werkzaamheden hebben
gevarieerd tussen het beoordelen van de interne beheersing en het uitvoeren van detailcontroles.
In de bijlage bij de jaarrekening zijn twee typen indicatoren opgenomen:
1.
2.

Indicatoren (bedragen en andere kwantitatieve gegevens, veelal prestatie-indicatoren) die van
invloed zijn op de financiële vaststelling.
Indicatoren zonder invloed op de financiële vaststelling.

Voor de eerste indicator geldt dat er een relatie is tussen de jaarrekening en de bijlage. Wel
kunnen er verschillen ontstaan tussen bijlage en jaarrekening (bijvoorbeeld kasstelsel ten opzichte
van baten- en lastenstelsel), omdat voor de indicatoren in de bijlage de wet- en regelgeving per
specifieke uitkering leidend is. Wij hebben op deze indicatoren een reguliere rechtmatigheidscontrole uitgevoerd en indien specifiek gevraagd, is de deugdelijke totstandkoming van de indicator
beoordeeld. De tweede indicator heeft normaliter geen directe relatie met de gemeentelijke
jaarrekening. Deze indicatoren zijn noodzakelijk voor het departementale jaarverslag. Bij deze
indicatoren hebben wij alleen de deugdelijke totstandkoming van de indicator beoordeeld.
Voor de bevindingen uit onze controle gelden op grond van het Besluit Accountantscontrole
Provincies en Gemeenten (BAPG) zwaardere rapportagetoleranties dan voor andere onderdelen
van de reguliere jaarrekening.
In dit verslag van bevindingen hebben wij per specifieke uitkering fouten en onzekerheden, boven
een vastgestelde financiële grens, opgenomen voor zover deze niet door de gemeente zijn
gecorrigeerd. De financiële grens is afhankelijk van de omvangsbasis van de regeling. De
omvangsbasis wordt gebaseerd op de gevraagde indicator. Bij een gevraagde indicator van
“bestedingen gedurende het jaar” wordt de omvangsbasis bijvoorbeeld gevormd door de
bestedingen in de regeling. De financiële grens is per specifieke uitkering:




€ 10.000 indien de omvangsbasis kleiner dan of gelijk is aan € 100.000;
10% indien de omvangsbasis groter dan € 100.000 en kleiner dan of gelijk is aan € 1.000.000;
€ 100.000 indien de omvangsbasis groter is dan € 1.000.000.

De rapporteringstolerantie heeft geen consequenties voor de omvang en aard van de controle van
specifieke uitkeringen. Het gaat alleen om het rapporteren van de waargenomen fouten en
onzekerheden voortkomende uit de accountantscontrole.
Op basis van de nota Verwachtingen accountantscontrole, uitgegeven door het ministerie van
Binnenlandse Zaken, rapporteren wij middels onderstaande voorgeschreven tabel de
geconstateerde fouten of onzekerheden per regeling:
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Specifieke uitkering of overig

Fout of
onzekerheid

Financiële
omvang in
euro’s

Toelichting
fout/onzekerheid

Onderwijsachterstandenbeleid niet GSB
(OAB)

Onzekerheid

n.v.t

Zie onderstaand

25A

Subsidieregeling BANS Klimaatconvenant

nee

n.v.t.

n.v.t.

Besluit Locatiegebonden Subsidies 2005
(BLS)

nee

n.v.t.

n.v.t.

44B
50B

Investering stedelijke vernieuwing (ISV)

nee

n.v.t.

n.v.t.

Brede doeluitkering verkeer en vervoer

nee

n.v.t.

Toelichting op
correctie 2008

72

Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

nee

n.v.t.

n.v.t.

74

Wet werk en bijstand (WWB)

nee

n.v.t.

n.v.t.

nee

n.v.t.

n.v.t.

75

Wet inkomensvoorziening oudere en
gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze
werknemers (IOAW)

nee

n.v.t.

n.v.t.

76

Wet inkomensvoorziening oudere en
gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen (IOAZ)
Besluit bijstandsverlening zelfstandigen
2004 (Bbz 2004)

nee

n.v.t.

n.v.t.

78
79

Wet Werkloosheidsvoorziening (WWV)

nee

n.v.t.

n.v.t.

82

Participatiebudget

nee

n.v.t.

n.v.t.

83

Schuldhulpverlening

nee

n.v.t.

n.v.t.

88

Breedtesportimpuls

nee

n.v.t.

n.v.t.

nee

n.v.t.

n.v.t.

94

Brede doeluitkering centra voor Jeugd en
Gezin (BDU CJG)

nee

n.v.t.

n.v.t.

99

Besluit subsidie herstructurering
Topprojecten bedrijventerreinen
(TOPPER-regeling)

59B

Onderwijsachterstandenbeleid
De verantwoordingsinformatie van de uitvoerende instanties betreft schooljaren, terwijl de
gevraagde informatie in de SiSa-bijlage kalenderjaren betreft. Dit heeft als gevolg dat de gemeente
de gevraagde informatie in beperkte mate beschikbaar heeft. Hierbij gaat het om de volgende
indicatoren:
 Aantal deelnemende kinderen aan voorschoolse educatie in 2009.
 Aantal deelnemende leerlingen aan schakelklassen in 2009.
 Gemiddelde prijs ouderbijdrage in 2009 voor voorschoolse educatie op de peuterspeelzaal
voor doelgroepkinderen.
 % doelgroepkinderen bereikt in 2009 met voorschoolse educatie op de peuterspeelzaal.
Om toch tot verantwoording te komen in de SiSa-bijlage heeft de gemeente op basis van de
verantwoording over de laatste twee schooljaren een extrapolatie uitgevoerd naar de aantal per
peildatum 1 oktober 2009. Deze wijze van verantwoorden is door de gemeente toegelicht bij de
Sisa-bijlage 2009.
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Brede doeluitkering verkeer en vervoer
Ten aanzien van de brede doeluitkering verkeer en vervoer heeft in 2009 een correctie
plaatsgevonden over het boekjaar 2008. In de Sisa-bijlage 2008 is geen rekening gehouden met
de invulinstructie volgens het antwoord op de vraag welke bedragen moeten in de bijlage ingevuld
worden als het subsidiabel bedrag een percentage is of mag zijn van het besteed bedrag. In de
Sisa-bijlage over het boekjaar 2009 is daar wel rekening meegehouden. Tevens heeft er een
correctie over het jaar 2008 plaatsgevonden. Wij hebben vastgesteld dat de Sisa-bijlage 2009 is
ingevuld volgens de ontvangen instructie met betrekking tot deze regeling en dat de correctie over
2008 juist is berekend. Deze wijze van verwerken is door de gemeente Velsen toegelicht bij de
Sisa-bijlage 2009.
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