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Geachte leden van de gemeenteraad, 

Hierbij ontvangt u een gewaarmerkt exemplaar van de balans, exploitatierekening en 
SiSa-bijlage 2010, alsmede drie losse exemplaren van onze hierbij afgegeven 
controleverklaring d.d. 14 april 2011. Tevens ontvangt u 35 exemplaren van het verslag van 
bevindingen. 

Wij bevestigen u akkoord te gaan met het opnemen van deze controleverklaring in exemplaren 
van de jaarstukken 2010, die overeenkomen met het bijgevoegde gewaarmerkte exemplaar. 

Wij hebben een exemplaar van de controleverklaring voorzien van een originele handtekening. 
Dit exemplaar is ten behoeve van uw archief. De overige exemplaren van de controleverklaring 
zijn voorzien van de naam van onze accountantspraktijk en de naam van de accountant, 
echter zonder persoonlijke handtekening. Wij verzoeken u bij openbaarmaking van de 
controleverklaring gebruik te maken van de exemplaren van de controleverklaring die niet zijn 
voorzien van een persoonlijke handtekening. 

Wij bevestigen u ermee akkoord te gaan dat een afschrift van onze controleverklaring zonder 
persoonlijke handtekening zoals opgenomen in de 'Overige gegevens' van de bijgaande - door 
ons gewaarmerkte - stukken wordt openbaar gemaakt, mits de opgemaakte jaarrekening 
ongewijzigd wordt vastgesteld door de gemeenteraad. Openbaarmaking van de 
controleverklaring is slechts toegestaan samen met deze jaarrekening. 

Indien u deze jaarstukken en de verklaring opneemt op internet, dient u te waarborgen dat de 
jaarstukken goed zijn afgescheiden van andere informatie op de internetsite. Afscheiding kan 
bijvoorbeeld plaatsvinden door de jaarstukken in niet-bewerkbare vorm als een afzonderlijk 
bestand op te nemen of door een waarschuwing op te nemen indien de lezer de jaarstukken 
verlaat ('U verlaat de beveiligde, door de accountant gecontroleerde jaarrekening'). 
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Ernst & Young Accountants LLP is een limited liability partnership opgericht naar het recht van Engeland en Wales en geregistreerd bij Companies 
House onder registratienummer OC335594. In relatie tot Ernst & Young Accountants LLP wordt de term partner gebruikt voor een (vertegenwoordiger 
van een) vennoot van Ernst & Young Accountants LLP. Ernst & Young Accountants LLP is statutair gevestigd te Lambeth Palace Road 1, London SEI 
7EU, Verenigd Koninkrijk, heeft haar hoofdvestiging aan Boompjes 258, 3011 XZ Rotterdam, Nederland en is geregistreerd bij de Kamer van 
Koophandel Rotterdam onder nummer 24432944. Op onze werkzaamheden zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin een beperking van de 
aansprakelijkheid is opgenomen. 
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Een exemplaar van de jaarstukken dient te worden ondertekend door de leden van het college 
en te worden aangeboden aan de gemeenteraad. Deze jaarrekening dient te worden 
vastgesteld door de gemeenteraad en de vaststelling dient te worden genotuleerd. 

Hoogachtend, 
Ernst & Young Accountants LLP 

. Gösselink RA 

Paraaf voor waarmerkingsdoeleinde 

Bijlagen: Ter identificatie gewaarmerkte balans, exploitatierekening en SiSa-bijlage 
Ondertekende controleverklaring ten behoeve van archief 
'Was getekend' controleverklaring behorende bij openbaar te maken stukken 
Informatieblad 'Openbaarmaking van controleverklaringen' 
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Openbaarmaking van controleverklaringen 

1 Condities 
De machtiging om de controleverklaring openbaar te maken wordt gegeven 
onder de volgende condities. 

— Indien na het verlenen van deze machtiging feiten en omstandigheden 
bekend worden die van essentiële betekenis zijn voor het beeld dat de 
jaarrekening oproept, is nader overleg met de accountant 
noodzakelijk. 

— De machtiging heeft betrekking op het opnemen van de 
controleverklaring in het ten behoeve van de algemene vergadering 
uit te brengen verslag, waarin ook de opgemaakte jaarrekening wordt 
opgenomen. 

— De machtiging heeft ook betrekking op het opnemen van de 
controleverklaring in het bij het handelsregister te deponeren verslag, 
mits de behandeling van de jaarrekening op de algemene vergadering 
niet tot aanpassing leidt. 

— De voor deponering bij het handelsregister bestemde jaarrekening 
waarin op grond van artikel 2:397 BW vereenvoudigingen zijn 
aangebracht, dient te zijn ontleend aan de door de algemene 
vergadering vastgestelde jaarrekening. Een concept van deze voor 
deponering bij het handelsregister bestemde jaarrekening dient aan 
ons ter inzage te worden gegeven. 

— De controleverklaring kan ook worden toegevoegd indien de 
jaarrekening op elektronische wijze, bijvoorbeeld op Internet, wordt 
openbaar gemaakt. Deze jaarrekening dient de volledige jaarrekening 
te zijn en deze dient goed te zijn afgescheiden van andere gelijktijdig 
elektronisch openbaar gemaakte informatie. 

— Indien de reeds openbaar gemaakte jaarrekening wordt opgenomen in 
een ander stuk dat zal worden openbaar gemaakt, is voor het 
opnemen van de controleverklaring daarbij opnieuw toestemming van 
de accountant nodig. 

2 Toelichting op de condities 
2.1 Raad van commissarissen en raad van bestuur 
De accountant zendt zijn controleverklaring doorgaans aan de raad van 
commissarissen en de raad van bestuur. Dit is in overeenstemming met Boek 2 
van het Burgerlijk Wetboek (BW) dat in artikel 393 onder meer zegt: 'De 
accountant geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring'. 'De 
accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de raad van 
commissarissen en aan het bestuur.' 

2.2 Algemene vergadering 
Openbaarmaking van de controleverklaring is slechts toegestaan na 
uitdrukkelijke toestemming van de accountant. In dit kader wordt onder 
openbaarmaking verstaan het beschikbaar stellen voor het publiek, dan wel aan 
een zodanige kring van personen dat deze met het publiek gelijk is te stellen. 
Verspreiding onder aandeelhouders c.q. leden valt ook onder dit begrip 
openbaar maken, zodat voor het opnemen van de controleverklaring in het 
verslag dat aan de algemene vergadering wordt uitgebracht machtiging van de 
accountant nodig is. 

2.3 Controleverklaring plus verantwoording 
De machtiging heeft betrekking op publicatie in het verslag waarin tevens is 
opgenomen de jaarrekening waarop de controleverklaring betrekking heeft. 
Deze conditie stoelt op de beroepsregels die zeggen dat het de accountant 
verboden is toestemming te geven tot openbaarmaking van zijn verklaring 
anders dan tezamen met de verantwoording waarop die verklaring betrekking 
heeft.' 
De accountant zal ook altijd de overige inhoud van het verslag willen zien, 
omdat het hem niet toegestaan is toestemming tot openbaarmaking van zijn 
verklaring te verlenen indien door de inhoud van de gezamenlijk openbaar 
gemaakte stukken een onjuiste indruk omtrent de betekenis van de 
jaarrekening wordt gewekt. 

2.4 Gebeurtenissen tussen datum controleverklaring en algemene 
vergadering 

Aandacht dient geschonken te worden aan het feit dat zich tussen de datum 
van de controleverklaring en de datum van de algemene vergadering waarin 
omtrent de vaststelling van de jaarrekening wordt beslist, feiten of 
omstandigheden kunnen voordoen die van essentiële betekenis zijn voor het 
beeld dat de jaarrekening oproept. De accountant dient namelijk op grond van 
COS 560 controlewerkzaamheden te verrichten die er op gericht zijn 
toereikende controle-informatie te verkrijgen dat alle gebeurtenissen voor de 
datum van de controleverklaring die aanpassing van of vermelding in de 
jaarrekening vereisen, zijn gesignaleerd. 
Indien de accountant gebeurtenissen ter kennis komen, die van materiële 
betekenis kunnen zijn voor de jaarrekening, dient de accountant te overwegen 

of die gebeurtenissen juist zijn verwerkt en toereikend zijn vermeld in de 
toelichting bij de jaarrekening. Als de accountant tussen de datum van de 
controleverklaring en de datum dat de jaarrekening openbaar wordt gemaakt, 
kennis neemt van een feit dat de jaarrekening materieel zou kunnen 
beïnvloeden, dient de accountant te beoordelen of de jaarrekening moet 
worden gewijzigd, de kwestie te bespreken met de leiding en te handelen zoals 
op grond van de omstandigheden noodzakelijk is. 

2.5 Handelsregister 
De jaarrekening wordt (bij onder titel 9 BW2 vallende rechtspersonen samen 
met het jaarverslag en de overige gegevens) overgelegd aan de algemene 
vergadering. De algemene vergadering beslist over de vaststelling van de 
jaarrekening. Pas na de vaststelling van de jaarrekening door de algemene 
vergadering is sprake van een vennootschappelijke jaarrekening. Deze 
jaarrekening zal in de regel in ongewijzigde vorm worden vastgesteld. Aan de 
vennootschappelijke jaarrekening moet als onderdeel van de overige gegevens 
de controleverklaring worden toegevoegd. De tekst hiervan is normaal 
gesproken identiek aan de eerder afgelegde controleverklaring. Het is de 
vennootschappelijke jaarrekening die samen met het jaarverslag en de overige 
gegevens bij het handelsregister wordt openbaar gemaakt. Onder de overige 
gegevens behoort dan te zijn opgenomen de controleverklaring die behoort bij 
de volledige jaarrekening. Indien de behandeling van de jaarrekening op de 
algemene vergadering niet tot aanpassing leidt, kan de controleverklaring 
worden toegevoegd aan de door de algemene vergadering vastgestelde 
jaarrekening en bij tijdige deponering van het verslag ten kantore van het 
handelsregister als onderdeel van dit verslag worden openbaar gemaakt. 

2.6 Openbaarmaking op andere wijze 
De jaarrekening kan ook worden openbaar gemaakt op andere wijze dan door 
deponering bij het handelsregister. De controleverklaring kan ook dan worden 
toegevoegd, mits het gaat om openbaarmaking van de volledige jaarrekening. 
Indien een deel van een jaarrekening dan wel een verkorte jaarrekening 
openbaar wordt gemaakt, is het niet toegestaan dat daarbij enigerlei door de 
accountant gegeven mededeling wordt openbaar gemaakt, tenzij: 
a hij tot het oordeel is gekomen dat in de gegeven omstandigheden het 

desbetreffende stuk toereikend is, of 
b op grond van wettelijke voorschriften met openbaarmaking van het 

desbetreffende stuk kan worden volstaan. 
Indien niet de volledige jaarrekening wordt openbaar gemaakt, is nader overleg 
met de accountant noodzakelijk. 
Bij het opnemen van de jaarrekening en de controleverklaring op Internet dient 
gewaarborgd te worden dat de jaarrekening goed is afgescheiden van andere 
informatie op de Internetsite. De scheiding kan bijvoorbeeld plaatsvinden door 
de jaarrekening in niet-bewerkbare vorm als een afzonderlijk bestand op te 
nemen of door een waarschuwing op te nemen indien de lezer de jaarrekening 
verlaat. 

2.7 Opnemen in een ander stuk 
Indien de reeds openbaar gemaakte jaarrekening wordt opgenomen in een 
ander stuk dat zal worden openbaar gemaakt, is sprake van een nieuwe 
openbaarmaking en is opnieuw toestemming van de accountant nodig. Een 
voorbeeld van deze situatie is de publicatie van een emissieprospectus met 
daarin opgenomen de jaarrekening, nadat dezelfde jaarrekening tezamen met 
de andere jaarstukken is gedeponeerd bij het handelsregister. Voor elke nieuwe 
openbaarmaking is dus opnieuw toestemming van de accountant nodig. 

2.8 Gebeurtenissen na de algemene vergadering 
Indien na de vaststelling van de jaarrekening feiten en omstandigheden bekend 
zijn geworden waardoor de jaarrekening niet langer het wettelijk vereiste 
inzicht geeft, moet niettemin de bij de vastgestelde jaarrekening afgegeven 
controleverklaring worden gehandhaafd, evenals de bij het handelsregister 
neergelegde controleverklaring. In dat geval dient de rechtspersoon over deze 
feiten en omstandigheden een mededeling bij het handelsregister te 
deponeren, voorzien van een controleverklaring. Ook in deze situatie is nader 
overleg met de accountant noodzakelijk. 
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

Aan: Gemeente Hellendoorn, Nijverdal 

Verklaring betreffende de jaarrekening 
Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2010 van gemeente Hellendoorn te 
Nijverdal gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2010 en de 
exploitatierekening over 2010 met de toelichtingen, waarin zijn opgenomen een overzicht van 
de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving, de SiSa-bijlage en andere 
toelichtingen. 

Verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders 
Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het opmaken van de 
jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor 
het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met het Besluit Begroting en 
Verantwoording provincies en gemeenten. Tevens is het college van burgemeester en 
wethouders verantwoordelijk voor de financiële rechtmatigheid van de in de jaarrekening 
verantwoorde baten, lasten en balansmutaties. Dit houdt in dat deze bedragen in 
overeenstemming dienen te zijn met de begroting en met de in de relevante wet- en 
regelgeving opgenomen bepalingen. Het college van burgemeester en wethouders is 
daarnaast verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om 
het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang 
als gevolg van fraude of fouten. 

Verantwoordelijkheid van de accountant 
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van 
onze controle, als bedoeld in artikel 213, tweede lid, van de Gemeentewet. Wij hebben onze 
controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder het Besluit Begroting 
en Verantwoording provincies en gemeenten, het Besluit accountantscontrole provincies en 
gemeenten en het controleprotocol dat d.d. 14 december 2010 vastgesteld is door de 
gemeenteraad van gemeente Hellendoorn. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons 
geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat 
een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van 
materieel belang bevat. 

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie 
over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden 
zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het 
inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als 
gevolg van fraude of fouten. 

Ernst & Young Accountants LLP is een limited liability partnership opgericht naar het recht van Engeland en Wales en geregistreerd bij Companies 
House onder registratienummer OC335594. In relatie tot Ernst & Young Accountants LLP wordt de term partner gebruikt voor een (vertegenwoordiger 
van een) vennoot van Ernst & Young Accountants LLP. Ernst & Young Accountants LLP is statutair gevestigd te Lambeth Palace Road 1, London SEI 
7EU, Verenigd Koninkrijk, heeft haar hoofdvestiging aan Boompjes 258, 3011 XZ Rotterdam, Nederland en is geregistreerd bij de Kamer van 
Koophandel Rotterdam onder nummer 24432944. Op onze werkzaamheden zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin een beperking van de 
aansprakelijkheid is opgenomen. 
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Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in 
aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld 
daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de 
omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet ten doel een oordeel tot 
uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van 
gemeente Hellendoorn. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de 
gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het 
college van burgemeester en wethouders van gemeente Hellendoorn gemaakte schattingen, 
alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. 

De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor 
onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves. 
Deze goedkeuringstolerantie is d.d. 14 december 2010 vastgesteld door de gemeenteraad 
van gemeente Hellendoorn. 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is 
om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. 

Oordeel betreffende de jaarrekening 
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling 
van de activa en passiva van gemeente Hellendoorn per 31 december 2010 en van de baten 
en lasten over 2010 in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording 
provincies en gemeenten. 

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede 
de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting 
en met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen waaronder gemeentelijke 
verordeningen. 

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen 
Op grond van de wettelijke verplichting ingevolge artikel 213, lid 3, onder d, Gemeentewet 
melden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de 
jaarrekening. 

Voorts merken wij op dat is voldaan aan de wettelijke verplichting tot vermelding van de 
informatie over topinkomens (artikel 6 van de Wet openbaarmaking uit publieke middelen 
gefinancierde topinkomens). 

Zwolle, 14 april 2011 

Ernst & Young Accountants LLP 

H. Gosselin kRA 



BALANS PER 31 DECEMBER 2010: 

ACTIVA 

I. VASTE ACTIVA 

31 december 2010 31 december 2009 

Immateriële vaste activa 
Kosten onderzoek en ontwikkeling 286.032 

286.032 

122.750 

722. 750 

Materie/e vaste activa 
Materiele vaste activa met een economisch nut 
Materiele vaste activa met een maatschappelijk nut 

106.854.800 
14.863.574 

121.718.374 

96.296.075 
17.069.969 

113.366.044 

Financiële vaste activa 
Kapitaalverstrekkingen aan: 
Deelnemingen 
Gemeenschappelijke regelingen 
Overige verbonden partijen 
Leningen aan: 
Woningbouwcorporaties 
Overige langlopende geldleningen 
Bijdragen aan activa in eigendom van derden 

Totaal vaste activa 

652.155 
56.522 
76.105 

0 
14.511.456 

903.789 
16.200.027 

138.204.433 

652.155 
56.522 
76.105 

9.822.659 
15.210.695 

933.889 
26.752.025 

140.240.819 

II. VLOTTENDE ACTIVA 

Voorraden 
Grond -en hulpstoffen 
Niet in exploitatie genomen bouwgronden 
Grond -en hulpstoffen 

Onderhanden werk 
Bouwgronden in exploitatie 

Vorderingen 
Debiteuren algemeen 
Vorderingen op openbare lichamen 
Belastingdebiteuren 
Debiteuren WWB 
Overige vorderingen 

Liquide middelen 
Kas 
Bank 
Giro 

Totaal vlottende activa 

TOTAAL GENERAAL : 

1.690.617 
12.185 

1.323.830 
10.335 

1.702.802 

29.774.328 
29.774.328 

3.515.474 
2.303.745 

177.300 
784.241 

2.337.809 
9.118.569 

2.138 
34.381 
79.604 

116.123 

40.711.822 

178.916.255 

1.334.165 

29.452.270 
29.452.270 

3.721.236 
2.233.593 

188.676 
784.296 

2.893.033 
9.820.834 

2.088 
23.066 

288.784 
313.938 

40.921^20-7-
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PASSIVA 31 december 2010 31 december 2009 

III. VASTE FINANCIERINGSMIDDELEN 

Eigen Vermogen 
Algemene reserves 
Bestemmingsreserves 

15.976.051 
11.330.798 

27.306.849 

12.529.623 
9.876.872 

22.406.495 

Rekeningresultaat boekjaar vóór bestemming 919.580 

28.226.429 
107.950 

22.514.445 

Voorzieningen 
Verplichtingen en verliezen 
Egalisatievoorzieningen 
Van derden verkregen middelen 

7.951.285 
0 

1.744.583 
9.695.868 

10.443.067 
0 

2.509.840 
12.952.907 

Langlopende schulden 
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en 
overige financiële instellingen 
Leningen woningbouwvereniging 

Totaal vaste passiva 

122.800.630 
0 

122.800.630 

160.722.927 

110.620.376 
9.822.659 

120.443.035 

155.910.387 

IV. VLOTTENDE PASSIVA 
Kasgeldleningen 
Bank en girosaldi 
Overige schulden 
Overlopende passiva 
Totaal vlottende passiva 

5.000.000 
2.706.990 
8.119.311 
2.367.027 

18.193.328 

9.000.000 
2.908.368 

10.211.604 
3.131.667 

25.251.639 

TOTAAL GENERAAL 176,916.255 181.162,026 
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TOELICHTING OP DE PROGRAMMAREKENING 

Totaal van alle programma's voor resultaatbestemming 

Programma 

Programma 1 
Programma 2 
Programma 3 
Programma 4 
Programma 5 
Programma 6 
Programma 7 
Programma 8 
Programma 9 
Programma 10 
Programma 11 
Programma 12 
Programma 1 3 

Totaal gerealiseerde 
programmabaten en -lasten 

Algemene dekkingsmiddelen 

Gerealiseerd resultaat voor 
bestemming 

Mutaties in reserves 

Gerealiseerd resultaat na bestemming 

Baten 
Realisatie 2010 

Lasten 

40.329 

618.386 

14.624.245 

154.900 
4.074.282 

2.265.392 
687.127 

1.105.923 

1.420.125 

11.623.631 

337.718 
4.591.148 

677.851 

1.235.719 
3.942.093 

13.381.655 
2.799.301 
8.634.233 
2.555.153 
5.069.824 
7.072.393 

10.285.071 
14.814.611 
2.609.028 
4.644.865 

-1.338.088 

Saldo 

-1.195.390 
-3.323.707 

1.242.590 
-2.644.401 
-4.559.951 

-289.761 
-4.382.697 
-5.966.470 
-8.864.946 
-3.190.980 
-2.271.310 

-53.717 

2.015.939 

Begroting 2010 
voor na wijziging 

-1.262.497 
-2.657.343 
-2.912.309 
-2.716.905 
-4.684.035 

-408.978 
-4.243.821 
-6.354.452 
-9.295.312 
-3.453.253 
-2.474.835 

-362.264 
-224.315 

-1.238.819 
-3.142.999 
1.116.822 

-2.686.644 
-4.699.242 

-200.497 
-4.251.457 
-6.367.302 
-9.309.400 
-3.373.428 
-2.381.672 

-441.647 
1.218.298 

42.221.057 75.705.858 -33.484.801 

39.196.784 0 39.196.784 

5.711.983 

-4.792.403 

919.580 

-41.050.319 -35.757.987 

40.854.743 39.221.808 

-195.576 3.463.821 

195.576 -3.463.821 

0 0 

Bovenstaande tabel gee f t aan hoe de o p b o u w 

is van het resul taat. Het to taal van alle pro

g r a m m a ' s voor resu l taatbestemming laat zien 

dat er een voorde l ig resul taat zou zijn gereali
seerd van € 5 . 7 1 1 . 9 8 3 , - als er geen ont t rek
king aan reserves zou hebben p laatsgevonden. 
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkr i jksreïati es 

JJ 
Ti jdel i jke s t imuler ing »reg o l ing 
w o n i n g b o u w p r o j e c t e n 20.09 tweede 
t r anche 

1« 

Tljdeljke stimuleringsregeling 
woningbouwprojecten 2009 
tweede tranche 

Hieronder per regel eón 
beüch^tüngsnummor an in de 
kolommen ernaast de 
wararrfwoordingsinJormatie 

Aard controle n.v.L 

SW01632901 

Aantal woningen waarvan de 
bouw voor 1 jufi 2010 Is gestart 
of voortgezet 

Aaid controle D l 

Invester ing stedel l jko vernieuwing 
(ISV) 

Proviiicialo beschikking en/of 

verordening 

Projent-fjcmoenlen (SiSa tussen 

Qndefwij&achterstanttenbelekl nfel-
CSB (OAB) 

Besluit vaststoftng doelstelling en 

bekostiging 

Onderwysachterstandenboißfd 

2006-2010 (a rMVm 10) 

Schakelklassen, artikel 166 van de 
Wet op het primair Onderwijs 

Bestuit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie 

Gemeenten, nie! G-31 

Hieranderpcr regel «én 
beschikkingskenmerk en in de 
kolommen ernaast de 
ve rantwoo rdings tnfo rm atie 

Investeringsbudget 

Aard controle R 

Besteding 2010 ten lastü van 

provincie 

2009/0102038 

Overige bestedingen 2010 

Aard controle R 

Bestedingen van vóór 2010, 
waarvan de uitgave in of na 2010 
plaatsvindt 

Zie Nota baten-lastenstelsel 

Aard controle R 

Uitgaven van vóór 2010, waarvan 
besteding in 2010 plaatsvindt 

Zie Nota baten-lastenstelsel 

Aard controle R 

Beginsland 2010 van voorziening 
/ overlopende post 

Aard controle R 

Besteding 2010 aan 
voorbereiding inrichten 
schakelklassen 

Besteding na 2007 voor dit doel 
niot meer mogelijk 

Aard controle R 

Besteding 2010 voor overige of 
coördinerende activiteiten inzake 
onderwijs achterstandenbeleid 

Aard controle R 

Bestedingen voor overige of 
coördinerende activiteiten inzake 
onderwijsachterstandenbeleid 
van voor 2010, waarvan de 
uitgave in of na 2010 plaatsvindt 

Zie Nota baten-lastenstelsel 

Aard controle R 

Besteding 2010 aan 
voorschoolse educatie 

Aard controle R 

Aantal deelnemende kinderen 
aan voorschoolse educatie fn 
2010 

Aard controle 0 2 

Besteding 2010 aan 
schakelklassen 

Aantal deolnomende leerürgen 
aan schakelklassen in 2010 

Aard controle D2 

13 
Besteding 2010 aan 

vraegschoQbe edttcgtie 

Aard controle R 

Bestedingen aan vroogsehootse 
educatie van vóór 2010, waarvan 
de uitgave in of na 2010 
plaatsvindt . 

Zie Nrrtabaien4astenstelsel 

eo € 0 

Besteding 2010 aart 
voorschoolse educatie voor 
vertaghg ouderbijdrage van 
doelgroepktndenin op de 
peuterspeelzaal. 

Aard controle ft 

GermiWeWe pri> ouderbfclraga 
r t 2Ó10 voor voorschoolse 
educatie op de peuterspeelzaal 
voor doelgroep Wilderen 

Aard controle R 

Uitgaven voor overige of 
coördinerende acbviteften inzake 
onderw|sachterstendenbe1eid 
van vóór 2010, waarvan 
besteding in 2010 plaatsvindt 

Zie Nota balen-taslenslelsel 

Aard controle R 

Bestedingen aan voorschoolse 
educatie van vóór 2010. waarvan 
de («gave in of na 2010 
plaatsvindt 

Zie Notabateiv-lastenstolsel 

Aard controle R 

Bestedingen aan schakelkassen 
van vó/ir 2010, waarvan de 
uitgave kt of na 2010 plaatsvindt 

Aard controle R 

Uitgaven aan vroogschoolse 
educatie van vóór 2010. waarvan 
besteding In 2010 plaatsvindt 

Zie Nota baten-tostensteteel 

Aard controle R 

% doelgroepldnderen bereikt In 
2010 met voorschoolse educatie 

kjnrietdagverblijvon 

Aard eorttrolo R 

Üflgaven aan voorschoolse 
educatie van vóór 2010. waarvan 
besteding In 2010 plaatftviidt 

Zie Note bateivfastenstatsel 

Uitgaven aan schakelklassen van 
vóór 2010. waarvan besteding n 
2010 plaatsvindt 

Bestedingen aan voorschoolse 
educatie voor vertagng 

doèkjrospkfnderen op de -

vrovMr201Ó;v4aarvahde ' 

uitgave i i ó'f na 2010 plaatsvindt 

Zie Nota bateMastonstelset 
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I N D I C A T O R E.N 

1 ofifichtmy afwijking 

Aard controle n.v.t 

Eindverantwoording Ja'Nee 

Aard controls n.v.t. 

Nee 

Activiteiten blodelijke vernieuwing 

(in aantallen) 

Alleen in te vullen na afloop 
project 

Afspraak 

Aard controls D1 

Activiteiten stedelijke vernieuwing 
(in aantallen) 

Alleen in te vullen na afloop 
project 

Realtsafie 

Aard controle D1 

Activiteiten stedelijke vernieuwing 

(in aantallen) 

Alleen in te vullen na afloop 
project 

Toefichting afwijking 

Aard controle n.v.t. 

Uitgaven aan voorschoolse 

ortueaSe voorverlaging 

ouderbijdrage van 

doèfgfoepfftKjgien op de 
peuterspeelzaal 
van vóór 201 tl, waarvan 
bo8teding>i20tOMaätsvirKlt 

Zie Notaü3tei>ta8tanst9lséi 

Aatd controle R 

en . 
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M i n i s t e r i e v a n B innen landse 2aken e n 
K o f i i n k r i j k s r e ï a d e s 

* ? I f 
I ! 

Regeling verbeter ing b lnnonkl lmaat 

pr imair onderw i js 2009 

Regefng verbetering 

binnertktimaatpnrnairorKlerwifs 

2009 

Besteding tot an mol 2010 (e» 

taste van rijksmiddelen 

Aard controle R 

A*e activiteiten, afgerond 

Ja/Nee 

E9B Programma Externe Vei l igheid (EV) Provinciale beschikking en/of 

verordening 

Tijdeli jke subsid ieregel ing 

Innovat ieprogramma Moo i 

Neder land 

Tijd» ' ihf-". I !-SH!!I*I 

u\iv-\:ffii K-.r.rmn 

Nederland 

>!j!-ll«] 

* M>m 

Gemeenten (SiSa tussen 

medeoverheden) 

^"rowi.ie;.. r g • I IUÜ 

A.ard contmte n.v.t, 

Besteding 2010 ten laste van 

provinciale middelen 

Aard controle R 

€ 56.965 
Hieronder per regel één 

beschikkingsnummer en in d 

kolommen ernaast de 

verantwoo rd ings ïnfoim atie 

Aard controle n.v.t. 

Eindverantwoording Ja/Nee 

Zie Nota baton-lastenstelsel 

Aard controle n.v.t. 

eindverantwoording: 

ABaenmvultonbi} 

ejndtfcrantwooitirna: 

Toel icht t ionerbi 

wefcs acbvjteilfcn) niet zijn 

Eindverantwoording ja/nee 

Aard controle n.v.t. 

Ja 

Percentage van de verstrekte 

bijdrage 2010 dat is gebruikt vc 

het in dienst nemen vast 

personeel EV 

Aard controle D2 

r»c-- i - i i i r r t?^m 

Aard controle R 

eo 

! l-rEwr.tf-tWuOl.tllKj jri'lh ' : 

Aan) controle n v.t. 

Nee 

afgerond en daartt} hel 

bfoalwrende bedrag exclusief 

noemen 

Aard controle rt.v.1 

Bestedingen van vóór 2010, 

waarvan de uitgave in of na 2010 

plaatsvindt 

Zie Nota baten-lastenstelsel 

Aard controle R 

Toelichting afw^king 

Aard controle n.v.t. 

tèir-t''i!inu' nv t»; vui'i / n i n 

w.Mivuiid-1 IKVI^AJ ii-.ii! r. i ? [ i i i ) 

plaatsvindt 

Zie Nota baton-iastensletsel 

Aan) controle R 

i v . ' i - v w i \ i j ; l J i i 1 ' ) w«m,.:-

lio*hnl.n: s i i '01 Ü p! »i'.-^n:): 

Zio Nota baten-lastenstelsel 

Aard controle R 

G1C Wet socia le werkvoorz ien ing (NNsw) W e l sonate weikvoorzierang 

(Wsw) 

Gemeente die tövoerino geboet 

of gedeoHolfjk heeft «tböstoetf 

aan Openbaar (Schaam o.g.v, Wgr 

Het totaal aantal geïndiceerde 

i iwofwra per gemeente dat oon 

dienstbetrekking heeft of op de 

wachtest staat en bescfftbaar )s 

om een dienstbetrekking als ' 

bedoeld k i artikel 2 , eerste W, o f 

artikel 7 van de wel te 

aanvaarden op 31 december 

2010, 

exclusief deel openbaar lichaam 

Aard controle R 

Hot totaal aantal inwoners dat e 

uitgestroomd u i het 

werknemersbestand «i 2010, 

uitgedrukt In arbeidsjaren, 

exclusief deel openbaar lichaam 

32 75 7 75 

Het totaal aantal gerealiseerde 

klsptaateenvooT 

geïndiceerde tiwoners in 2010, 

uitgedrukt in arbeidsjaren 

Inclusief deel openbare lichamen 

» t e vuRen in StSa 2011 

Hot totaal aantal gereafseercle 

begeleid wertwwpteWien voor 

geïndiceerde inwoners h 2010. 

uitgedrukt in arbeidsjaren 

inclusief doet openbare l ichamen 

to te vullen h S i S a 2011 

Aard controle R Aerd controle R 

6 2 Gebundelde u i tker ing 

OrWVB+WU+lOAVv+lOAZ+levetis-

o n d e r h o u d beg innende 

ze l fs tandigen Bbz 2004+WWJK) 

Wot wetfc en bijstand (WWB) Besteding 2010 WWB-

tnkamensdeel 

Aard oHïtrolo.av.t 

Böten 2010 WWS-irAomonsdeet 

(eject. Rijk) 

Aard coi<Uole'n.v.t. 

Bestedingen W W B -

hfomensdee! van vóór 2010, 

van de uitgave In of na 2010 

plaatsvindt 

Zie Nota batoo-iastensïefsel 

Aard controle R . 

Wat investeren In Jongeren (WfJ) Besteding 2010 WIJ 

Aard controle i t v . t 

Sflton 2010 WIJ (excl.Rgk) 

Aard controle tvv.l. 

Bestedingen WIJ van Voor 2010, 

waarvan de tttgavR in of na 2010 

plaatsvindt 

Zie Nota baten-lastenstelsel 

Aard controle R 

—VOOR1 

Uitgaven WWB4ikornensdee! 

van voor 2010, waarvan 

besteding fo201D plaatsvindt 

Zie Mote bafervtastenatalsol 

Aard qoirtroto R 

Uigaven WIJ van vóór Z010, 

waawan besteding öi 2010 . 

plaatsvindt 

Zie Notabaten-lastenstelHRl 

= 248 = 



I N D I C A T O R E N 

= 249 = 

VOORIBENTIFICAT EDOELEINDgN 

s!l ERNST &HpuNG 
ACCC 



Ministerie van Binnenlandse Zaken e 
Koninkr ijksrelaties 

I I 
I f 
i l 

Wetirtrornensvoorzïermg oudere 
en gedeelteSjk 
arbeidsongeschikte wertdoj» 
werknemers (IOAWJ 

Wot Inkomensvoorziening oudere 
on godeelteïjft 
arbeidsongeschikte gewezen 
zelfstandigen (lOAZ) 

Besluit bistandvortening 
zelfstandigen 2004 
levensonderhoud beginnende 
zelfstandigen (Bbz 2004) 

Wet work en inkomen kunstenaars 
(WWIK) 

Besteding 2010 lOAW 

Aard condole n.v.t. 

Besteding 201OIOAZ 

Aard controle n.v,l 

Bostedtng 2010 8bz2004 
levensonderhoud beginnende 
zcffstandigen 

Aard controle n.vX 

Besteding 2010 WWtK 

Aan) controle n.v.t 

Baten2Q101OAW(excl.Rijk) 

Aard controle n.v.t 

Baten 2010IOAZ {owl. Rijk) 

Aard controle n.v.t. 

Baten 2010 Bhz 2004 
levonsonderlwiK) beginnende 
zelfstandigen 

Aard controle n.v.L 

Baten 2010 WWIK (e«t. Rijk) 

Aard controle n.v.t. 

Bestedingen IQAW ven vóór 
2010. waarvan de uitgave in of na 
2010 plaatsvindt 

Z» Notabalen-festensfelsel 

Aard controle R 

Bestedingen 10 AZ van vóór 
2010, waarvan de irftgove in of na 
2Q1Q plaatsvindt 

Zie Nota psten-tastenstolsel 

Aard controle R 

€0 
Bestedingen Bbz 2004 
levensonderhoud beginnende 
zelfstandigen van vóór 2010, 
waarvan de uitgave fn of na 2010 
plaatsvindt 

Zie Nota baton-tastensteteet 

Aard controle R 

Bestedingen WWIK van vóór 
2010, waarvan de uigave in of n 
2010 plaatsvindt 

Uitgaven 10AW van vóór 2010, 
waarvan bestediig in 2010 
plaatsvindt 

Zie Nota baten-taslenstelsel 

Aard controle R 

Uitgaven IOAZ van vóór 2010, 
waarvan besteding in 2010 
plaatsvindt 

Zie Nota balen-tastensteteat 

Aard controle R 

€0 
Uitgaven Bbz 2004 
levensonderhoud beginnende 
zelfstandigen van vóór 2010. 
waarvan bestedng in 2010 
plaatsvindt 

Zie Nota batetvJastonstetsel 

Aard controle R 

Uitgaven WWIK va» vóór 2010. 
waarvan besteding ir» 2010 
plaatsvindt 

Bestuit bijstandverlening 
zelfstandigen 3004 (exclusief 
levensonderhoud beginnende 
zelfstandigen) 

Bestuit bijstandverlening 
zelfstandigen (Bbz) 2004 

Besteding 2010 
levensonderhoud gevestigde 
zelfstandigen texcl. Bol)) 

Aard conlrole R 

Besteding 2010 
kapKaatverstrekkrng (excl. Bob) 

Aard controle R 

Baten 2010 lovensonderhoud 
gevestigde zelfstandigen {excl. 
Bon) (wel. Rijk) 

Aard controfe R 

Baten 2010 kaprtaafverslrokkmg 
{excl. Bob) (exnl.Rifc) 

WetWarklooshetdavooratenmg 
(WWV) 

Wet WerWQosteKiHvoorzfeivng 
(Wwv) 

Baten 2010 

Aard controle R 

G5 Wetpartteipatiebudget(WPB) Wet partjeipatiebudgot (WPB) Besteding 2010 
participatiebiiriget 

Waarvan besteding 2010 van Baten2010(niet-R^k) 
educatie bl| roe's participatiebudget 

Aard controle R 

€1 819619 €309.181 
Het aantal personen Ut de 
doelgroep ten behoeve van wfe 
het coSege In 2010 «en 
irtJiirgerlngsvoorzkjnmg heeft 
vastgesteld, dan wal met wie het 
eoSege in dit jaar eon 
ir^wgeringsvoorziorifng is 
overoongeViornen 

Aard controle D l 

Hef aantal personen uit de 
doelgroep ten behoeve van wie 
hel soltoga in 201 o oen duale 
•nibuigo'ringsvoorzienlng of een 
faafconnia voorziening 
heeftvaslgestetd', dan wel met 
wie hot college in dit jaar «en 
duale inburgefrgsvoonaeniiiy of 
een taaftemfe worsening is 
overeengekomen 

Aard controle Dt 

€15«. 123 
Het aantal personen uit de 
doetgrdop in de gemeente dat i t 
2010 het elektronisch 
praWijtoxamen, bedoold in arbttot 
3.9, »erste öd, onderdeel a, van 
het Besluit inburgering, heeft 
behaald 

Aard controle P I 

Waarvan baten 2010 van 
educatie b? roc's 

€0 
Het aanlal personen uit de 
doelgroep in de gemeente dat h 
2010 de toets gesproken 
Nederlands. bedoeW kt artikel 
3,9, eerste lid, onderdeel b, van 
het Bestuit inburgering, heeft 
behaald 

Aertt controle D1 

BoyerBtaaiide fodicaterftn ypra.ntwordfln op, haste vange-govens in hc 
OB Schuldhulpverlening. Kaderwat SZW-subsidfes - Besteding 2Ó10 

Aard controfe R 
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Basisding 2010 san onderzoek 
als bedoeld in artikel 66 Bbz 
2004 (excl. Bob) 

Besteding 2010 Bob 

Aard controle R 

Balen 2010 Bob (excl.Rqk) 

Aard «.ontrote R 

Bested jog 2010 aan 
urtvoeringskosten Bob ais 
bedoekl in artikel 56 Bbz 2004 

Bestedingen van vóór 2010, 
waarvan de uitgave in of na 2010 
plaatsvindt 

Zie Nota bateiHastenstelsel 

Aard controle R 

Uitgaven van vóór 2010, Waarvan 
besteding in 2010 plaatsvindt 

Zie Nota baten-lastonstetsel 

Aard controle R 

Reservermgsregefing: 
ovorhoveüng overschot/tekort van 
2010 naar 2011 

Omvang van hot in het Jaar 2010 
luoMwstede bedrag dat wordt 
gereserveerd voor het 
twrtJcipafebiidgef van 2011. Dit 
bedrag Is exclusief hot bedrag 
dat een gemeente ten onrechte 
niet fteeft besteed aan educatie 
b* een roe; t&tvoor gekit geen 
reservortngsregehng (het ten 
onrechte nfel-bestedo wordt 
teniggevordent door het rijk}. 

óf 
Omvang van het irt het Jaar 2010 
rechtmatig bestede bedrag 
particlpaSfebudget ets voorsclrot 
op het paröcipatlebudget van 
2011 

(bfj overiftvoTmg van een tekort 
wordt een nogaSef getal 
IngevuM) 

Terug te betaten aan ftjk 

Omvang van het aan het r|k terug (e 
betalen bedrag, dat w3 zoggen hel in 
het jaar 2010 nkit-bestedo bedrag 
voor zover dat do 
resorverfngsrogeling overschrijdt, 
alsmede hel in het jaar 2010 ten 
onrectite riet-bestede bedrag aan 
educatie bg roe's 

Aart cortrojo R 

Het aantal to 2010 gerealsesrde 
duurzame plaatsingen naar werk 
van inacfieven 

Dit onderdeel moet dour afle 
gemeenten worden ingevuld. 
Indien ingevuld met een nul. dan 
bestaat er voor 2011 geen recht 
op regettuvre bestedingsruiinte 

Aard controle R 

Besteding 2010 RegeRuw 

Drt onderdeel dient insluitend 
IngovuM te worden door de 
gemeenten dw in 2009 
duurzame plaatsingen van 
inacseven naar werte hebben 
gematteerd on verantwoord aa 
het Rijk. 

C 188 <J21 eo 58 
Het aantal personen uH de 
doelgroep'in ds gemeente dat In 
2010 het examen m de kennis 
van de Nederlandse 
samenleving, bodoekJ in artikel 
3,9, eerste lid, onderdeel c, van 
hel PeaftA inburgering, heeft 

Hel aantal personon uit de 
doelgroep tn de gomeente dat f n 
2010 het praktiptdeel van hot 
inburgeringsexsmen.bedoeW in 
a.rükel.3,7. eerste IM, van hot Besluit 
(nhurgering, heeft behaald 

Hot aantal personen uit de 
doelgroep in de gemeente dat in 
2010. het staatsexamen NT21 of 
It heeft behaald 

Aard wrfroteQI 

it Informatie Systeem Inburgering flSI) 
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Komnkri|k5reJades 

* 
VWS 

VWS 

E 

'I 
re 

H10 

' f 
Regeling Buurt, Onderwijs art Sport 
(BOS) 

Bredè'doeluttfcerïng Centra voor 
jeugd en gexin (BOUCJG) 

I f 
.31 

Tijdelfke stimuleringsregeling 
buurt, onderwijs en sport 

TijdefiM regeling CJG. 

1 
Gemeenten 

1 

2 

Gemeenten 

Hieronder per rogei één 
bescKkkingsKQrmteTk imntton an 
in tie kolommen ernaast de 
vorantwoordingsJnfomtabe 

Aard controls ri.v.l 

nMO/SSO-27tl1666cn 
DMO-SSO-29Ö2279 (1 Uir lc 
beweegt') 

DMO/SSÜ-2697786 en 
DMO/SSO-3029330 (BOSaaZ ïn 
Groot Loi.hter) 

Activiteit 

Aard controle av.L 

- Kw.ilitcil bewogipigsonder wife 
verbeteren 

- Oveigewtuht kinderen terug 
brengen 

- Gezond voedingspatroon 
stimuleren 

- Realiseren multifunctionele 
sport- en spel voorziening 

- Overlast jeugd verminderen 
- Kwaliteit bewegingsonder-wijs 

verbeteren 
- Sociale cohesie in de wijk 

bevorderen 
- Realiseren multfunctionele 

voorziening 

Besteding 2010 aan Bestedingen van vóór 2010. 
jeugdgezondheidszorg, waarvan de uitgave in of na 2010 
maatschappalgto ondersteuning plaatsvindt - -
Jeugd, afstemmhg jeugd en 
gezin on hot mauseren van centra Zie Nota baten-lastenstelsel 
voor Jeugd on goiftv 

Aard controle R - -
Aard controle R 

€627.SM5 CO 

Realisatie 

0 = niet uitgevoerd 

1 * gedeelte uitgevoerd 
2 » ut tgevoeid 

Aard controle 02 

2 = uitgevoerd 

1 = gedeelte uitgevoerd 

Uitgaven van vóór 2010, waarvan 
besleding in 2010 plaatsvindt 

Ztfi Nota baten-lastenstelsel 

Aard controle R 

CO 

ToeSchtfng afwijking ' 

Aard controle n.v.i 
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Eöidveranfwaording Ja/Nee 

Aard controle n.v.t 

J;i 

Nee 
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