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Speerpunten 
Goedkeuringstoleranties 

Fouten 1% van het totaal van de lasten €     1.211.000 

Onzekerheden 3% van het totaal van de lasten €    3.633.000 

Goedkeuringstolerantie 

Rapporteringstolerantie € 50.000 
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Stand van zaken controle 2016 

Speerpunten 

Status controle:  

Controle vrijwel afgerond op de volgende zaken na: 

1.  Beoordeling en weging bevindingen rechtmatigheid (complex en omvangrijk)  

2. Afwikkeling formele kwaliteitsreview. Strenge eisen naar aanleiding van de monitoring 

AFM. 

 

Oordeelsvorming 

Voornemen: goedkeurende controleverklaring getrouwe beeld, afkeurende verklaring 

rechtmatigheid. 

 

Casus Stichting Sport en Welzijn: meerdere jaren de aandacht vanwege groei en verdere 

verzelfstandiging: 

 - opgebouwde reserves 

 - subsidie versus inkoop (recent specialistische juridische expertise ingeschakeld) 

   2016 formele rechtmatigheidsfout, 2017 materiële rechtmatigheidsfout (kan naar 2016 

   worden gehaald). 

 

Concept-tekst in het rapport: 

Daarnaast heeft u met een grote subsidierelatie sinds 1 januari 2017 een inkooprelatie in plaats van een 

subsidierelatie. Wij adviseren u aandacht voor dit dossier te houden om vast te stellen of u aan interne en 

externe inkoopregels blijft voldoen. 

 

 

 



© 2014 Deloitte The Netherlands 

Stand van zaken controle 2016 

Speerpunten 

Oordeelsvorming 

Voornemen: goedkeurende controleverklaring getrouwe beeld, afkeurende verklaring 

rechtmatigheid. 

 

3 decentralisaties. Ook in 2016 nog een moeizaam proces, wel verbeteringen ingezet. 

 

PGB’s: 

Omvang bedraagt € 0,9 miljoen. Voorschot betaald van circa € 1,2 miljoen. Voor verschil is een 

vordering opgenomen. Onzekerheid (prestatielevering) en de niet goedkeurende 

controleverklaring Sociale Verzekeringsbank (SVB) zijn niet ondervangen door controles van 

de gemeente zelf. Eind 2016 wel mee gestart. 

 

Zorg in Natura: 

Omvang is circa € 11,3 miljoen (begroot € 12,2 miljoen) hiervan is circa € 689.000 onzeker wat 

betreft prestatielevering. 

 

Zorg in natura jeugd: 

Gemeenschappelijke regeling Jeugd regio Rijnmond: Vlaktaks, controleverklaring en resultaat 

Gemeenschappelijk regeling € 4,5 miljoen positief. 
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Stand van zaken controle 2016 

Speerpunten 

 

Kernpunten: 

 

1. Begrotingsoverschrijding programma 2 onderhoud openbaar gebied € 119.800. 

2. Verplichtingen niet volledig opgenomen: resterende fout € 93.500, meerwerk: 

extra waarnemingen moeten doen. 

3. Forse wijzigingen Besluit begroting en verantwoording (BBV) inzake 

 grondexploitaties. Dit heeft de nodige energie en aanpassingen gevergd. 

4. Verscherpte aandacht voor verdere ontwikkeling van grondexploitatie 

 Cornelisland. Gezien risicoprofiel meer controlewerkzaamheden verricht om 

 risico’s in beeld te krijgen. 

5. Gemeenschappelijk regeling Nieuw-Reijerwaard: inzicht in risico’s is goed, 1e 

verkopen en contracten zijn gerealiseerd. Uitdaging zal de realisatie van 

verkopen zijn in de komende jaren. Inkoop- en aanbestedingsregels vragen om 

aandacht 
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Stand van zaken controle 2016 

Speerpunten 

 

Kernpunten: 

 

6. Controle op activeren investeringen (Materiële vaste activa) aangescherpt. 

7. Invoering vennootschapsbelasting (Vpb), schatting last € 166.000. 

8. Interne controle memoriaal boekingen versterken. 

9. Achterstanden in beoordelen en vaststellen van subsidie-aanvragen. 

10.Aandacht houden en verder versterken voor integriteit en frauderisico’s. 
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Stand van zaken controle 2016 

Speerpunten 

Uitdagingen 2017 en verder: 

• Gewijzigde economische omstandigheden 

• Blijven investeren in kwaliteit bedrijfsvoering en interne controle (In control 

statement). 

• IT-omgeving en privacy . 

• Gewijzigde BBV in de jaarrekening 2017. 

• Nieuwe wet- en regelgeving (omgevingswet, vennootschapsbelasting). 

• 3 decentralisaties. 

Interimcontrole: 

Managementletter BAR-organisatie 

 - Opzet verbijzonderde interne controle toereikend om organisatie- en  

  procesgericht te kunnen controleren. Bestaan en werking over 2016 nog

  niet zo ver, vanwege omissies in de primaire processen (vakafdelingen) en 

  omdat we niet kunnen steunen op de controls in de ICT. 

 - Sociaal Domein interne beheersing versterken 

 - Follow-up 2015: 13 bevindingen, 3 opgelost, 5 niet opgelost, 2 gedeeltelijk 

  opgelost, 3 niet later beoordeeld. 

 - Rechtmatigheidsfout € 312.000 

 - Contracten verhuur 

 - Opbrengsten detachering 

 



Ontwikkeling grondexploitatie 

 

 

 

Post in de jaarrekening (x € 1.000) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Bouwgronden in exploitatie (netto) 26.733 26.686 30.205 24.595 27.923 34.655 

Voorziening verlieslatende projecten 1.900 4.300 4.372 4.190 4.072 3.974 

Bruto boekwaarde gronden: € 37,6 miljoen, toename € 5,6 miljoen. 

€ 24,1 miljoen betreft Cornelisland en € 8,9 miljoen Het Zand. 

 

Voorzieningen: € 4,0 miljoen, afname € 0,1 miljoen, credit gepresenteerd € 

1,0 miljoen (Centrum-plan) 

 

Nog te verkopen € 80,2 miljoen 



Resultaat 

Speerpunten 

* € 1 miljoen Begroot 
Begroot 

na wijziging 
Werkelijk Saldo 

Totale baten  109,9 112,5 112,4 -/- 0,1 

Totale lasten 115,5 119,8 114,3  -/- 5,5 

Resultaat voor 

bestemming 

(saldo van baten en 

lasten) 

-/- 5,6 -/- 7,3 -/- 1,9 + 5,4 

Storting reserves 3,4 7,5 6,9 -/- 0,6 

Onttrekking reserves 9,1 14,3 10,6 -/- 3,7 

Saldo mutatie reserves -/- 5,7 -/- 6,7 -/- 3,7 + 3,1 

Gerealiseerd resultaat Nihil -/- 0,6 + 1,8 + 2,3 
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Resultaat 
(x € 1 miljoen) 

Speerpunten 

 

Ontwikkeling eigen vermogen 
 

2013 2014 2015 2016 

Stand van de reserves per 1 januari 66,6 64,1 59,9 60,0 

Tussentijdse resultaatbestemming tijdens 
boekjaar 

-/- 0,6 0,6 2,0 -3,6 

Gerealiseerde resultaat bij jaarrekening 1,9  3,6 2,1 1,8 

Totaal (= gerealiseerde totaalsaldo van 
baten en lasten) 

2,5 3,0 0,1 -1,8 

Stand per 31 december 64,1 67,1 60,0 58,2 

Omzetting reserve riolering naar voorziening   -/- 7,2   

Stand per 31 december 2015   59,9 



Speerpunten 

Weerstandscapaciteit en risico’s 
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