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Betreft: Jaarstukken 2011 en controleverklaring 2011 

Geachte heer Knopper, 

Hierbij ontvangt u een gewaarmerkt exemplaar van de jaarstukken 2011 en onze getekende 
controleverklaring d.d. 18 april 2012. Tevens zenden wij u twee afschriften van bovengenoemde 
controleverklaring en van ons accountantsverslag. 

Toestemming gebruik en openbaarmaking controleverklaring en daaraan 
verbonden voorwaarden 
Wij bevestigen u akkoord te gaan met het opnemen van deze afschriften van de verklaring in 
exemplaren van de jaarrekening 2011, die overeenkomen met het bijgevoegde gewaarmerkte 
exemplaar. 

Wij bevestigen u ermee akkoord te gaan dat het afschrift van onze controleverklaring, zoals 
opgenomen in de 'Overige gegevens' van 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 tezamen met de 
jaarrekening. 

Indien u deze jaarrekening en een afschrift van de verklaring opneemt op internet, dient u te 
waarborgen dat deze goed zijn afgescheiden van andere informatie op de internetsite. Afscheiding kan 
bijvoorbeeld plaatsvinden door de jaarrekeningen in niet-bewerkbare vorm als een afzonderlijk 
bestand op te nemen of door een waarschuwing op te nemen indien de lezer de jaarrekening verlaat 
("U verlaat de beveiligde, door de accountant gecontroleerde jaarrekening"). 

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V., Diamantstraat 2,7554 TA Hengelo (Ov.), Postbus 65, 
7550 AB Hengelo (Ov.) 
T: 088 792 00 74, F: 088 792 94 33, www.pwc.nl 
'PwC' is het merk waaronder PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (KvK 34180285), PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. (KvK 34180284), 
PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. (KvK 34180287), PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. (KvK 51414406), PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK 
34180289) en andere vennootschappen handelen en diensten verlenen. Op deze diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin onder meer 
aansprakelijkheidsvoorwaarden zijn opgenomen. Op leveringen aan deze vennootschappen zijn algemene inkoopvoorwaarden van toepassing. Op www.pwc.nl treft u 
meer informatie over deze vennootschappen, waaronder deze algemene (inkoop)voorwaarden die ook zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam. 
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Gebeurtenissen na balansdatum 
Overigens wijzen wij erop dat, indien tot de vaststelling door de raad omstandigheden (gebeurtenissen 
na balansdatum) blijken die aanpassing van de jaarrekening noodzakelijk maken, een dergelijke 
aanpassing nog vóór de vaststelling door de raad moet worden gemaakt. Uiteraard vervalt in die 
situatie onze bovengenoemde toestemming. 

Tot het geven van een nadere toelichting zijn wij graag bereid. 

Hoogachtend, 
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. 

e Voshaar RA G.J.H. 
er 

Gemeente Hellendoorn 18 april 2012, gov/^0247754/'30355297'/sjd/ctm 
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Controleverklaring van de oncifhankelijke accountant 

Aan: de Gemeenteraad van de gemeente Hellendoorn 

Verklaring betreffende de jaarrekening 
Wij hebben de in de jaarstukken (in onderdeel IV "Balans, programmarekening en toelichting" en 
bijlage IX "SiSa-bijlage en IMG-bijlage") opgenomen jaarrekening 2011 van gemeente Hellendoorn 
gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2011 en de 
programmarekening over 2011 met de toelichtingen, waarin zijn opgenomen een overzicht van de 
gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen, alsmede de SISA-
bijlage en de bijlage Investeren met Gemeenten. 

Verantwoordelijkheid van het college van burgemeesters en wethouders 
Het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente is verantwoordelijk voor het opmaken 
van de jaarrekening, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met het 
in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. 
Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de 
activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten 
en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in 
overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, waaronder gemeentelijke 
verordeningen. Het college van burgemeesters en wethouders is tevens verantwoordelijk voor een 
zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de 
rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties 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. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de 
Nederlandse controlestandaarden en het Besluit accountantscontrole decentrale overheden. 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. 

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, alsmede 
voor de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties, gericht op het opzetten van 
controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben 
echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne 
beheersing van de gemeente. 
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Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor 
financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van 
de door het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente 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 en toevoegingen aan reserves. Deze goedkeuringstolerantie is door de 
Gemeenteraad bij raadsbesluit van 13 december 2011 vastgesteld. 

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

Oordeel 
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van gemeente Hellendoorn een getrouw beeld van de grootte 
en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2011 als van de activa en passiva per 31 
december 2011 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en 
gemeenten. 

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties 
over 2011, in alle van materieel belang zijnde aspecten, rechtmatig tot stand zijn gekomen in 
overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen. 

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen 
Ingevolge artikel 213 lid 3 onder d Gemeentewet vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat 
kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening 

Hengelo, 18 april 2012 
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. 

Origineel getekend door G.J.H. Oude Voshaar RA 
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Persoonlijk en vertrouwelijk 
Aan de gemeenteraad van gemeente Hellendoorn 
T.a.v. de heer Mr. W.J.C. Knopper 
Postbus 200 
7440 AE NIJVERDAL 

18 april 2012 

Referentie: gov/60247754/30355297/sjd/mse 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

Wij hebben het genoegen ons accountantsverslag over het boekjaar 2011 aan u te presenteren. 
Dit verslag bevat onze belangrijkste bevindingen uit de controle van uw jaarrekening en is uitgegeven 
conform het Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden (BADO). Wij bedanken u en uw 
collega's voor hun medewerking bij onze controlewerkzaamheden. 

Wij hebben een goedkeurende controleverklaring bij uw jaarrekening 
afgegeven 

In overeenstemming met de opdracht van de raad, zoals uiteengezet in onze opdrachtbevestiging, 
hebben we de jaarrekening over het boekjaar 2011 gecontroleerd. Wij zijn voornemens om een 
goedkeurende verklaring op de aspecten getrouwheid en rechtmatigheid af te geven d.d. 18 april 2012 
bij de door het college van burgemeester en wethouders opgestelde jaarrekening 2011. De jaarrekening 
is opgesteld in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en 
Gemeenten (BBV) en toont een eigen vermogen van € 21,8 min., een balanstotaal van € 176,7 min., een 
resultaat voor bestemming van € 0,6 min. negatief en een resultaat na bestemming van € 1,05 min. 

Als de raad niet overgaat tot ongewijzigde vaststelling van de jaarrekening verzoeken wij u contact met 
ons op te nemen om verdere acties te bespreken. Een kopie van dit verslag hebben wij gezonden aan 
het college van burgemeester en wethouders. 

Met vriendelijke groet, 

'PwC' is het merk waaronder PricewaterhouseCoope rs Accountants N.V. (KvK 34180285), PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. (KvK 34180284), 
PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. (KvK 34180287), PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK 34180289) en andere vennootschappen handelen en diensten verlenen. Op 
deze diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin onder meer aansprakelijkheidsvoorwaarden zijn opgenomen. Op leveringen aan deze 
vennootschappen zijn algemene inkoopvoorwaarden van toepassing. Op www.pwc.nl treft u meer informatie over deze vennootschappen, waaronder deze algemene 
(inkoop)voorwaarden die ook zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam. 

PricewaterhouseCoopers AcccMJrffants N.V ACCptt 

Vosha G.J.H. Oude-Voshaar RA 

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V., Diamantstraat 2,7554 TA Hengelo (Ov.), Postbus 65, 
7550 AB Hengelo (Ov.) 
T: 088 792 00 74, F: 088 792 94 33, www.pwc.nl 
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l . Inleiding 
Dit verslag is uitgegeven conform het Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden (BADO) en geeft 
achtereen volgens weer: 
• Onze belangrijkste boodschappen en aanbevelingen 
• Uw speerpunten 
• Getrouwheid en rechtmatigheid 
• Financiële positie 
• Interne beheersing 
® Wat ons verder is opgevallen 
• Vooruitkijkend 

Het accountantsverslag is uitsluitend opgesneld 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 betrekking hebben. PricewaterhouseCoopers geeft derde partijen niet het recht om op het rapport 
te mogen vertrouwen dan wel het rapport voor enig doel te gebruiken. PricewaterhouseCoopers wijst derhalve 
uitdrukkelijk enige verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en/of zorgplicht jegens andere partijen dan de 
gemeenteraad van de gemeente Hellendoorn van het rapport af. 

Het doel van dit accountantsverslag is om u te informeren over onze bevindingen in het kader van de 
jaarrekeningcontrole 2011 van de gemeente Hellendoorn. Deze controle hebben wij in opdracht van de raad 
uitgevoerd. Wij hebben onze controle over 2011 inmiddels afgerond en zijn tot een goedkeurende 
controleverklaring gekomen, zowel ten aanzien van het getrouwe beeld van de jaarrekening als ook de 
rechtmatigheid daarvan. 

In de controleverklaring kunnen wij echter niet alle informatie kwijt die wij met u willen delen, daarom willen 
we deze informatie in dit accountantsverslag opsommen. Hierbij moet gezegd worden dat dit geen uitputtende 
opsomming is van de uitgevoerde werkzaamheden en de geconstateerde bevindingen. Mocht u hierover met ons 
willen spreken, dan staan wij daar natuurlijk voor open. 

Als onderdeel van de jaarrekeningcontrole hebben wij ook de SISA bijlage gecontroleerd. Sinds 2006 maakt 
deze bijlage onderdeel uit van de reguliere jaarrekening van een gemeente en dienen wij als accountant een 
oordeel af te geven over de gegevens in deze bijlage. In bijlage B van dit verslag hebben wij een overzicht 
opgenomen van onze bevindingen ten aanzien van de SISA bijlage in de jaarrekening 2011. 
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2. Onze belangrijkste 
boodschappen 

1. Wij hebben een controleverklaring afgegeven met een goedkeurend oordeel op het gebied van 
getrouwheid en rechtmatigheid. Uit de controle is een aantal bevindingen gebleken (schuld en 
voorziening ten onrechte verantwoord). Deze hebben echter geen effect op het oordeel van onze 
verklaring. 

2. De interne beheersing van gemeente Hellendoorn is van een voldoende niveau 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 2011 zijn 
verantwoord. Belangrijk aandachtspunt is het verbeteren van het jaarrekeningproces (inclusief tijdig 
afronden interne controles). 

3. Er zijn diverse interne controles verricht op de naleving van wet -en regelgeving. Uit de controle op de 
naleving van Europese aanbestedingsrichtlijnen blijkt een tekortkoming van € 0,13 min. en een 
onzekerheid van € 0,08 min. Deze bevindingen hebben geen invloed op ons oordeel over rechtmatigheid. 
Uit de overige controles op rechtmatigheid blijken geen omvangrijke tekortkomingen. Wel hebben wij het 
college geadviseerd om de controles meer tijdig uit te voeren. 

4. Door de economische ontwikkelingen staan resultaten van grondexploitaties onder druk. Gemeente 
Hellendoorn kent op dit moment alleen grondexploitaties met een, naar verwachting, positief resultaat. 
Wel staat de programmering onder druk en is redelijk ambitieuze opbrengstenstijging (3%) ingerekend. 
In 2012 zal een nader onderzoek plaatsvinden naar het prijsniveau van de grondexploitaties in 
Hellendoorn. De effecten hiervan zullen worden vertaald in de actualisering van de grondexploitaties. In 
2011 is een voorziening getroffen voor de mogelijke financiële effecten uit de programmering en 
prijsstelling (€ 1,2 min.). Uit voorzichtigheid kunnen wij instemmen met de getroffen voorziening. Wij 
hebben het college geadviseerd in 2012 een adequate analyse op de programmering en prijsstelling uit te 
voeren en op basis hiervan de waardering van de projecten (inclusief voorziening) mogelijk bij te stellen. 

5. Op de niet in exploitatie genomen gronden is in 2011 een adequate analyse uitgevoerd. De gronden 
worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde. Als gevolg hiervan is per ultimo 2011 
een voorziening (€ 5,7 min.) in mindering gebracht op de voorraadwaarde. Wij kunnen hiermee 
instemmen. 

6. Hellendoorn heeft als gevolg van afgegeven garantstellingen voor de realisering van Nieuw Dunant in 
2011 enkele financiële transacties verricht (betalen afkoopsom, overnemen pand). Daarnaast is in 2012 
als gevolg van de garantstelling een pand overgenomen. De financiële transacties zijn adequaat in de 
jaarrekening 2011 verwerkt, waarbij voldoende rekening is gehouden met mogelijke lagere marktwaarde. 

7. De kwaliteit van de in de jaarrekening opgenomen toelichtingen (verschil begroting/werkelijke realisatie) 
is voor verbetering vatbaar. Wij hebben enkele aanbevelingen gedaan om de leesbaarheid en 
informatiewaarde van de jaarverslaggeving te vergroten. 

8. De financieringspositie van gemeente Hellendoorn is een belangrijk aandachtspunt. De verhoudingen 
tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen zijn duidelijk voor verbetering vatbaar. Dit aspect 
heeft concrete aandacht van het college. Het college wil in de komende jaren de omvang van de 
leningenportefeuille verder afbouwen. Inmiddels zijn concrete voorstellen hiertoe door de raad 
vastgesteld. 

9. Uit de controle van de SiSa-bijlage zijn geen tekortkomingen gebleken. De controle van de bijlage IMG 
levert een onzekerheid op. Dit heeft naar verwachting geen invloed op de omvang van de subsidie. 
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3. Uw jaarrekening geeft een 
getrouw en rechtmatig beeld 

3.1. Goedkeurende vontroSeverklaring is verstrekt 
In ons dienstverleningsplan hebben wij afspraken gemaakt over de controle van de jaarrekening 2011 van 
gemeente Hellendoorn. 

Onder voorwaarde dat u de door het college opgestelde jaarrekening 2011 formeel vaststelt zonder wijzigingen, 
hebben wij een goedkeurende controleverklaring afgegeven ten aanzien van de aspecten getrouwheid en 
rechtmatigheid. Deze verklaring is gedateerd op 18 april 2012. Dit is de datum waarop wij onze controle hebben 
afgerond. 

Wij verzoeken u contact met ons op te nemen als de gemeenteraad de jaarrekening niet ongewijzigd vaststelt. In 
overleg kunnen we dan actie ondernemen. 

3.2. De dekking en de reikwijdte va ft de controle 
Wij voeren de jaarrekeningcontrole uit om een oordeel over de getrouwheid en rechtmatigheid van de 
jaarrekening als geheel te vormen, zoals bedoeld in artikel 213, tweede lid van de Gemeentewet. Het is niet de 
doelstelling van een jaarrekeningcontrole om zekerheid te verschaffen over de kwaliteit van de interne 
organisatie. De controle van de jaarrekening bestaat uit een combinatie van controlewerkzaamheden, 
waaronder risicoanalyse, cijferbeoordelingen, beoordeling van de administratieve procedures en het daarmee 
samenhangende systeem van interne beheersingsmaatregelen en gegevensgerichte controlewerkzaamheden. De 
samenstelling en omvang van die werkzaamheden zijn noodzakelijk voor het verkrijgen van dit oordeel over de 
getrouwheid en rechtmatigheid. 

Tijdens onze controlewerkzaamheden maken wij gebruik van de rapporterings- en goedkeuringstoleranties 
zoals opgenomen in het Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden ('BADO'), 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% 
(€ 0,95 min.) en de onzekerheden minder zijn dan 3% (€ 2,85 min.) van de totale werkelijke lasten en 
toevoegingen aan de reserves in de jaarrekening. 
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Tijdens onze controlewerkzaamheden hebben wij diverse controleverschillen geconstateerd. Deze verschillen 
zijn besproken en uiteindelijk gecorrigeerd en zijn juist verantwoord in de definitieve jaarrekening. Wij hebben 
in het overzicht hieronder alle niet-gecorrigeerde verschillen gerapporteerd die wij tijdens onze controle hebben 
geconstateerd: 

Ten onrechte schuld opgenomen voor mogelijk financieel effect CAO-
onderhandelingen 

€ 0,14 min. 

Voorziening actieprogramma wonen ten onrechte als voorziening opgenomen € 0,14 min. 

Totaal € 0,28 min. 

d h t t 3 1 e e v n 1 11 0 e n e n a « mz 1 e n a n e a s P e c r, 
h h d tm ti r e c a ff e 1 

In 2011 zijn door de gemeente rechtmatigheidonderzoeken uitgevoerd volgens een met PwC afgestemd 
controleplan. Bij de jaarrekeningcontrole is gebleken dat aandachtspunten bestaan in de uitvoering van de 
interne controles. Daarnaast zijn de controles niet altijd tijdig aangeleverd. Op basis hiervan heeft op 
onderdelen nadere afstemming plaatsgevonden en zijn aanvullende controles uitgevoerd door de organisatie. 
Een belangrijk aandachtspunt voor doorontwikkeling in 2012. Op basis van deze verrichte onderzoeken en de 
door ons uitgevoerde werkzaamheden zijn een fout en onzekerheid geconstateerd ten aanzien van de naleving 
van Europese Aanbestedingsrichtlijnen. Dit betreft een contract dat ten onrechte niet Europees is aanbesteed 
voor € 0,13 min. en daarnaast de inhuur van een adviseur die mogelijk ten onrechte niet Europees is aanbesteed 
(onzekerheid van € 0,08 min.). De bevindingen op het gebied van getrouwheid betreffen daarnaast ook 
bevindingen ten aanzien van rechtmatigheid (ongesaldeerd). 

Aangezien de geconstateerde fouten en onzekerheden binnen de door u vastgestelde controletoleranties blijven, 
hebben wij op het aspect rechtmatigheid een goedkeurende controleverklaring afgegeven. 

Hieronder volgt een overzicht van de bevindingen ten aanzien van rechtmatigheid: 

Bevindingen op het gebied van getrouwheid zijn ongesaldeerd ook 
tekortkomingen voor het aspect rechtmatigheid 

€ 0,28 min. 

Tekortkoming en onzekerheid inzake naleving van Europese 
aanbestedingsrichtlijnen 

€ 0,13 min. € 0,08 min. 

Totaal € 0,41 min. € 0,08 min. 
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3.4:1. Geen onrechtmatige overschrijdingen van programma's 
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 gemeenteraad. 

In het kader van het afleggen van verantwoording richting de gemeenteraad ligt het autorisatieniveau op het 
niveau van de programma's. In het jaarverslag is een analyse van de verschillende financiële resultaten per 
programma's opgenomen. Hieruit blijken twee overschrijdingen van de begrote lasten per programma. Deze 
verschillen zijn in onderstaande tabel nader weergegeven, inclusief de conclusie op het gebied van 
rechtmatigheid. 

Uit de jaarverslaggeving blijkt bij diverse programma's onvoldoende door welke redenen de begroting qua 
lasten is overschreden. Dit aangezien de analyse veelal op gesaldeerd niveau wordt uitgevoerd. Wij hebben het 
college geadviseerd de toelichtingen hierop aan te scherpen met ingang van de jaarverslaggeving 2012 en 
daarnaast in de jaarrekening een expliciete toelichting op begrotingsrechtmatigheid op te nemen. 

Programma 

7 Jeugd en Onderwijs 

10 Sociale Voorzieningen 

Reden overschr i jding 

O.a. kosten schoolvervoer 
vallen hoger uit dan begroot 
door verkeerde facturen 
vervoerder 

Hogere uitkeringen 

Conclusie rechtmatigheid 

De overschrijding past binnen bestaand 
beleid. Daarnaast staat niet 
ondubbelzinnig vast dat overschrijding 
eerder geconstateerd kon worden. 
Derhalve op basis van kadernota 
rechtmatigheid geen onrechtmatigheid. 

Overschrijding van de lasten wordt 
gecompenseerd door corresponderende 
baten (onttrekking voorziening). Op 
basis van de kadernota rechtmatigheid 
geen onrechtmatigheid. 

3.4.2. Voldoende waarborgen tegen misbruik en oneigenlijk 
gebruik 

Ten aanzien van misbruik en oneigenlijk gebruik (M&O) geldt dat gemeente Hellendoorn een integraal M&O-
beleid heeft opgesteld. Daarnaast zijn op de desbetreffende beleidsmatige onderdelen de relevante M&O-
aspecten opgenomen in beleid en beheer. De waarborgen tegen misbruik en oneigenlijk gebruik bestaan onder 
andere uit het inrichten van adequate functiescheidingen in processen en het uitvoeren van interne controles. 

In de jaarrekening 2011 wordt niet ingegaan op de opzet, de uitvoering en de resultaten van het M&O-beleid. 
Vanuit onze controle van de jaarrekening hebben wij geen tekortkomingen op dit punt geconstateerd. 

b I b b cl 
® 

G S t 3 5 11 1 e e n a a n 1 e a Tl l l l s Cl l a 9 e 1 0 e e n e v i n 9 Tl J l V z 
d 

® 

e n 1 n 9 e J a r r e 
Wij hebben de bijlage bij de jaarrekening 2011 betreffende SiSa-regelgeving gecontroleerd. Wij hebben geen 
tekortkomingen geconstateerd ten aanzien van de voor Hellendoorn van toepassing zijnde SiSa-regelingen. 
Voor een uiteenzetting van onze controlebevindingen per SiSa-regeling verwijzen wij naar bijlage B. 
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In het kader van de Wet Hof (zie ook 6.1.1) wordt het E M U saldo veel belangrijker. Indien wordt afgeweken van 
de naar verwachting op te leggen taakstelling op dit gebied kan dit omvangrijke boetes opleveren. De concrete 
invulling is nog niet volledig duidelijk. Wel betekent dit dat naar verwachting de kasstromen meer in evenwicht 
dienen te zijn. Over 2011 heeft Hellendoorn een negatieve kasstroom van € 416.000 gerealiseerd. Continue 
sturing op kasstromen is van belang. 

4,2, Paragraaf 'wev,rsta?idbsmtt*mogen doorontwïkkelen? 

nota nsicomctnogem^Dil actualiseren 
Het weerstandsvermogen is een andere graadmeter in hoeverre de gemeente in staat is financiële tegenvallers 
op te vangen betreft. In de paragraaf weerstandsvermogen is dit nader uiteengezet en uitgesplitst in de 
weerstandscapaciteit en risico's waarvoor geen (dekking-)maatregelen voor zijn getroffen. 

(x € ï min.) Totaal 

2011 2010 

A . Weerstandcapaciteit € 23,2 min. €28,2 

B . Beleidsrisico 's en Niet Niet 
bedri j fsr is ico 's gekwantificeerd gekwantificeerd 

Resterend N.v.t. N.v.t. 
weerstandsvermogen (A-B) 

In de paragraaf weerstandsvermogen is informatie opgenomen over de risico's, de risico's zijn echter veelal niet 
gekwantificeerd, derhalve is geen duidelijke relatie te leggen dus de benodigde weerstandscapaciteit 
(kwantificering van de risico's) en de werkelijke weerstandscapaciteit. Duidelijk is wel dat de beschikbare 
weerstandscapaciteit is afgenomen ten opzichte van 2010. Dit met name door de inzet van de reserves 
(waaronder reserve strategische projecten). Wij hebben het college wel geadviseerd op de risico's meer te 
kwantificeren, zodat de omvang van de risico's meer zichtbaar wordt voor de gebruiker van het jaarverslag. Dit 
kan wellicht al op een praktische wijze, door het bieden van een bandbreedte. 

Een ander belangrijk aandachtspunt is het actualiseren van de nota risicomanagement. De paragraaf 
weerstandsvermogen is slechts een beperkt onderdeel van de invulling van risicomanagement. Ook de sturing 
door het college en de directie en het uitvoeren van interne controles zijn voorbeelden van maatregelen die ook 
als onderdelen van risicomanagement kunnen worden beschouwd. Naar onze mening wordt risicomanagement 
nu op een praktische wijze ingevuld. Het is echter wel van belang om een gemeentebrede nota 
risicomanagement op te stellen waarin onder andere in wordt gegaan op de doelstelling van risicomanagement 
en de risicohouding van de organisatie. Wij hebben begrepen dat in 2012 doorontwikkeling van de nota 
risicomanagement plaats zal vinden. Een goed moment om ook in gesprek te gaan met de raad over dit 
onderwerp. Bewustwording over risico's en de invulling van risicomanagement is namelijk zeer van belang. 
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4.3. Resulttmi po $ i wordt veroorz&akl door veel kleine 
verschalk is en hogere uitkeristg gemeentefonds 

Om inzicht te geven in het voorspellend vermogen van de gemeente, geven wij in onderstaand overzicht weer 
wat de verschillen zijn tussen de primaire begroting, de aangepaste begroting en de programmarekening 2011. 

Begroting 
voor 
wijzigingen 

Begroting na 
wijzigingen 

Realisatie Versch i l 
(voordeel) 

Resultaat voor 
bestemming 

€ 0,84 min. - /- € 3,77 min. -/- € 0,62 mln.-/- € 3,15 min. 

Mutatie reserves € 0,84 min. € 3,77 min. € 1,67 min. € 2,iomln. -/-

Resultaat 11a bestemming € 0 m i n . € 0 m i n . € 1,05 m i n . € 1,05 m i n . 
, ™ _ „ „ m „ _ W O T 

Het resultaat over 2011 wordt met name veroorzaakt door verschillende kleinere afwijkingen per programma. 
In 2011 is daarnaast een aanvullende bate gerealiseerd als gevolg van een hogere uitkering van het 
gemeentefonds (€ 0,6 min.). In de jaarrekening is per programma een beknopte analyse opgenomen van de 
verschillen in het resultaat na bestemming. Wij hebben de kwaliteit van de toelichtingen beoordeeld en zien 
hier nog wel belangrijke aandachtspunten om de informatiewaarde van de jaarrekening te vergroten. Zie ook 
hoofdstuk 6.1. 

Belangrijk aandachtspunt is het verder verbeteren van het voorspellend vermogen en de concrete doorvertaling 
hiervan in de begroting. Uit de jaarrekening blijkt een aantal voorbeelden die naar verwachting in 2011 reeds 
geconstateerd en bijgesteld hadden kunnen worden: 

Kosten gladheidsbestrijding overschreden door meer zout strooien in winter 2010/2011, effect 
€ 30.000; 
Meevaller openbare verlichting door vrijval verplichting uit 2010, effect € 45.000. 

Dit zijn een paar voorbeelden van afwijkingen die mogelijk reeds gedurende 2011 bijgesteld hadden kunnen 
worden. Het is van belang om in 2012 wederom gedurende het jaar kritisch te kijken naar de afwijkingen. Door 
het tijdig signaleren van afwijkingen kunnen nog bijstellingen worden doorgevoerd en op basis hiervan 
mogelijk nog een aantal activiteiten in het boekjaar worden uitgevoerd. In dit kader hebben wij het college ook 
geadviseerd om de budgetsturing verder aan te scherpen om het voorspellend vermogen te vergroten en in de 
toelichting op de jaarverslaggeving ook in te gaan op de tijdigheid van het signaleren van 
budgetoverschrijdingen -en onderschrijdingen. 
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4.4:1. Grondexploitaties 
In afstemming met het auditcommittee van gemeente Hellendoorn is het aspect grondexploitaties als speerpunt 
in de controle meegegeven. Op basis van de huidige economische omstandigheden en de risico's die hierdoor 
ontstaan voor de waardering van grondexploitaties is dit ook voor onze jaarrekeningcontrole een zeer belangrijk 
punt van aandacht. Onder de voorraden zijn per ultimo 2011 de volgende onderdelen verantwoord. 

Niet in exploitatie genomen gronden € 426.717 € 1.690.617 
Voorraad grond -en hulpstoffen € 12.087 € 12.185 
In exploitatie genomen gronden € 24.474.907 € 27.134.482 
Totaal € 24.913.711 € 28.837.284 

De grondexploitaties leggen een groot beslag op het vermogen van de gemeente (in 2011 circa 14% van het 
balanstotaal) en brengt diverse risico's met zich mee. Om inzicht te verkrijgen in de financiële risico's stelt de 
gemeente exploitatieoverzichten op waarin een schatting van de te maken kosten afgezet zijn tegen verwachte 
opbrengsten. Aan deze schattingen liggen diverse parameters en uitgangspunten ten grondslag, zoals 
inflatiecijfers waartegen toekomstige kosten en opbrengsten gecorrigeerd worden, rentepercentages voor het 
toerekenen van financieringskosten en de looptijd van het project en uitgifteprijzen. Deze parameters bepalen 
in grote mate ook het verwachte resultaat op de verschillende projecten. 

De huidige economische situatie leidt tot een vermindering van de vraag naar nieuwbouw en is van invloed op 
de parameters en uitgangspunten voor de grondexploitaties. Hierdoor loopt de gemeente het risico dat 
grondexploitaties verliesgevend zullen worden. De jaarrekening 2011 laat zien dat gemeente H ellendoorn 
verwacht dat alle grondexploitaties nog winstgevend zullen worden gerealiseerd. Wel staan de resultaten van de 
grondexploitaties aanzienlijk onder druk. Daarnaast zijn de uitgangspunten van de grondexploitaties met 
betrekking tot de opbrengstenstijgingen in vergelijking met andere gemeenten aan de optimistische kant. Dit 
kan ook risico's met zich meebrengen in de komende jaren. 

4.4.1.1. Nota grondbeleid dient te worden geactualiseerd 
Één van uw speerpunten was de kaderstelling op het gebied van grondexploitaties. Naast de kaderstelling in de 
regelgeving (het BBV) heeft gemeente Hellendoorn ook eigen kaderstelling vastgesteld middels de nota 
grondbeleid. De huidige nota grondbeleid is in 2004 vastgesteld. In de tussentijd zijn er op het gebied van wet
en regelgeving diverse wijzigingen doorgevoerd, zoals de aanpassing van de Wet Ruimtelijke Ordening, de 
grondexploitatiewet en daarnaast een nieuwe notitie van de commissie BBV over grondexploitaties (inclusief 
update in 2012). Deze ontwikkelingen zijn nog niet verwerkt in de nota grondbeleid. Derhalve is de huidige 
kaderstelling verouderd en dient te worden geactualiseerd. Dit conform onze aanbeveling in de 
managementletter 2011. In de praktijk wordt echter al wel rekening gehouden met de veranderende 
omstandigheden. 
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Een belangrijk aspect in de kaderstelling betreft de wijze van winstneming. In de huidige systematiek wordt 
tussentijds winstgenomen op basis van de mate van voltooiing van het project (verkochte m2 in relatie tot totaal 
uit te geven m2). Hierbij wordt 10% van de totale geprognosticeerde winst in de grondexploitatie gehouden tot 
het moment van afsluiten van de grondexploitatie. Winst wordt daarnaast pas genomen op het moment dat het 
plan voor 35% is gerealiseerd. Deze systematiek is enerzijds redelijk opportunistisch en vraagt hoge eisen van 
de interne beheersing (het naar rato van de realisatie nemen van winsten), anderzijds zijn wel voldoende 
waarborgen van voorzichtigheid ingebouwd. Derhalve kunnen wij instemmen met de huidige wijze van 
winstneming. In onze controle hebben wij ook geconstateerd dat de winstnemingssystematiek adequaat wordt 
toegepast. 

Wij hebben het college geadviseerd de kaderstelling rondom grondexploitaties in 2012 daadwerkelijk te herzien. 
Mede met het oog op de huidige economische ontwikkelingen en de nieuwe wet-en regelgeving is het belang om 
een actuele nota grondbeleid vast te stellen. Hierin dienen ook duidelijke (geactualiseerde) kaders te worden 
opgenomen voor de bepaling van het weerstandsvermogen van de grondexploitaties en de wijze van 
winstneming. 

4.4.1.2. Goede tussentijdse informatievoorziening, verbeteren 
informatie in de jaarverslaggeving over grondexploitaties 

In deze economische tijd en gezien de risico's in de grondexploitaties is een goede informatievoorziening over 
grondexploitaties van belang. In 2011 is de raad door middel van tussentijdse rapportages (Burap) en 
informatiesessies bijgepraat over de ontwikkelingen in de grondexploitaties. Dit is positief. Hierbij is tussentijds 
ook kritisch gekeken naar de grondexploitaties en zijn tijdig risico's gesignaleerd in de grondexploitaties. Zo is 
bijvoorbeeld de programmering kritisch bekeken en naar beneden bijgesteld. 

De in de jaarverslaggeving opgenomen informatie over de grondexploitaties is beperkt te noemen. Zo ontbreekt 
een duidelijke specificatie van de boekwaarde per eind 2011. Hierdoor is de samenstelling van de post "in 
exploitatie genomen gronden" niet inzichtelijk. Dit is echter wel belangrijke informatie om bijvoorbeeld te 
beoordelen welke projecten een omvangrijke boekwaarde vertegenwoordigen. 

De toelichting op de balans is zeer summier. Hierbij is alleen een samenstelling op algemeen niveau 
weergegeven. Het ontbreekt hierbij bijvoorbeeld aan inzicht over getroffen voorzieningen, verwachte 
resultaatverwachting per project en een verschillenanalyse ten opzichte van verwachte resultaten in het vorig 
boekjaar. Op basis van het BBV is dit weliswaar geen verplichte informatie, echter voor de leesbaarheid en 
informatievoorziening van de jaarrekening is het wel van belang de toelichting aanzienlijk uit te breiden. In de 
paragraaf grondbeleid wordt wel inzicht geboden in de inhoudelijke status per project en de omvang van het 
weerstandsvermogen. Wij hebben het college geadviseerd de toelichting op met name de balans verder uit te 
breiden. 

44.1.3. Programmering staat onder druk, adequaat monitoren 
Een belangrijk onderdeel van de grondexploitaties betreft de in de grondexploitaties opgenomen 
programmering. Dit betreft bijvoorbeeld het aantal woningen en m2/ha bedrijventerrein dat aan verwachte 
opbrengsten wordt meegenomen. Begin 2011 is hierbij besloten om de programmering naar beneden bij te 
stellen. Zo is bijvoorbeeld in de exploitatie van Rruidenwijk Zuid besloten om de vervolgfasen uit te stellen tot 
na 2020. 
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Wij hebben de programmering besproken met het college en de ambtelijke organisatie. De huidige in de 
grondexploitaties opgenomen programmering lijkt aan de optimistische kant. Dit bevindt zich op de korte 
termijn ook boven de prestatieafspraken met de provincie. Over de periode 2010 - 2020 blijft de gemeente wel 
binnen de afspraken met de provincie. Het college is echter van mening dat op basis van de concept woonvisie, 
inclusief onderzoek van de markt, de programmering naar verwachting wel haalbaar moet zijn in de komende 
jaren. Er bestaat intern voldoende aandacht voor de programmering en er wordt tijdig actie ondernomen, zoals 
mede blijkt uit de bijstelling van de programmering. 

Wij kunnen voor de jaarrekening 2011 instemmen met de huidige in de grondexploitaties opgenomen 
programmering. Wel is het van belang om de ontwikkelingen op dit gebied adequaat te volgen, waarbij 
beoordeeld dient te worden in hoeverre de in de grondexploitaties opgenomen programmering nog haalbaar is. 

Indien blijkt dat sprake is van onrealistische uitgangspunten dan dient de programmering naar beneden te 
worden bijgesteld. Dit heeft dan negatieve gevolgen voor de verwachte resultaten op de grondexploitaties. 

4.4.1.4. Uitkomsten onderzoek prijsniveau grondexploitaties in 2012 
concreet verwerken, opbrengstenstijging mogelijk herzien 

In de gemeentelijke grondexploitaties zijn diverse kavelverkopen ingerekend als toekomstige opbrengst. Hierbij 
wordt uitgegaan van een bepaald prijsniveau. Uit een beoordeling van de ingerekende verkoopprijzen in 
vergelijking met recente verkooptransacties blijkt een wisselend beeld. In veel gevallen wordt de ingerekende 
verkoopprijs nog daadwerkelijk gerealiseerd, echter in een aantal gevallen wordt ook tegen een lagere prijs 
verkocht. Daarnaast lijken de verkoopprijzen in een aantal exploitaties wellicht aan de hoge kant. Door het 
college is opdracht gegeven om in 2012 een onderzoek uit te voeren naar de grondprijzen. De gemeentelijke 
grondexploitaties zullen op basis hiervan worden geactualiseerd. Het is nog onduidelijk wat de financiële 
gevolgen hiervan zijn voor de toekomstige resultaten van de grondexploitaties. 

Naast de verkoopprijs wordt in de grondexploitaties ook gerekend met een toekomstige opbrengststijging als 
parameter. Door gemeente Hellendoorn wordt gerekend met 3% aan jaarlijkse opbrengstenst ijging. Het huidige 
landelijke beeld is dat dit in vergelijking met andere gemeenten aan de hoge kant is. Dit hangt uiteraard nauw 
samen met het gekozen basisprijsniveau. Ook dit aspect zal worden betrokken in het onderzoek naar het 
prijsniveau van de grondexploitaties. 

Mede op basis van de informatie over de recente transacties kunnen wij voor de jaarrekening 2011 instemmen 
met het huidige prijsniveau. Naar verwachting zullen de financiële gevolgen van eventuele aanpassingen niet 
direct leiden tot verliesgevende grondexploitaties. In een aantal grondexploitaties, bijvoorbeeld Hellendoorn 
Noord, kan dit echter omvangrijk gevolgen hebben. Derhalve is in de jaarrekening 2011 uit voorzichtigheid een 
voorziening aangehouden van € 1,2 min. ter afdekking van de financiële risico's uit hoofde van de aanpassing 
van de prijsstelling en de parameter opbrengstenstijging. Deze voorziening was getroffen voor het afdekken van 
mogelijke risico's in de niet in exploitatie genomen gronden. Uit onze controle is echter gebleken dat de 
voorziening mogelijk vrij kon vallen. Besloten is om de voorziening uit voorzichtigheid concreet in te zetten ter 
afdekking van de concrete risico's in de grondexploitaties, zoals mogelijke risico's in fasering, de ingerekende 
opbrengstenstijging van 3% en de onzekerheden op het gebied van het prijsbeleid. Wij kunnen hiermee 
instemmen. 

Wij hebben het college geadviseerd in 2012 zo spoedig mogelijk een vertaling te maken tussen de uitkomsten 
van het onderzoek naar de prijzen en de verwachte resultaten op de grondexploitaties. Hierbij is het van belang 
om de raad tijdig te informeren over de inhoudelijke, beleidsmatige en financiële gevolgen hiervan. Tevens 
dient hierbij de parameter opbrengstenstijging daadwerkelijk te worden herzien c.q. worden onderbouwd. Een 
belangrijk aandachtspunt voor de waardering van de grondexploitaties. Mede op basis van deze actualisering 
dient ook de inzet van de voorziening van € 1,2 min. te worden bepaald en bijgesteld. 
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4.4.1.5. Weerstandsvermogen grondexploitaties belangrijk 
aandachtspunt 

Uit onze controle is gebleken dat gemeente Hellendoorn diverse risicovolle grondexploitaties kent. Weliswaar 
bestaat de verwachting dat alle grondexploitaties minimaal kostendekkend en naar verwachting winstgevend 
zullen worden ontwikkeld. Desondanks bestaan diverse risico's, door de looptijd van enkele exploitaties, de 
huidige economische omstandigheden en de verwachting in de markt. Door het college zijn hiertoe in de 
jaarrekening 2011 beste inschattingen gemaakt voor de waardering van de grondexploitaties. Hiermee kunnen 
wij instemmen. 

Wel is het van belang om voldoende aandacht te hebben voor het weerstandsvermogen. Het 
weerstandsvermogen wordt bij gemeente Hellendoorn aangehouden in de vorm van de bufferxeserve. Uit de 
paragraaf grondbeleid blijkt dat het benodigde vermogen op basis van de afgesproken spelregels met de raad 
circa € 3,9 min. zou moeten bedragen. Werkelijk is € 2,7 min. in de bufferreserve ingeruimd. 

Dit betekent dat het weerstandsvermogen zich onder de gewenste norm bevindt. Dit mede door afboekingen op 
grondexploitaties in de afgelopen jaren. 

Naar verwachting zullen toekomstige resultaten op de grondexploitaties worden gebruikt voor de versterking 
van het weerstandsvermogen. Dit is naar onze mening ook gewenst, mede op basis van de actuele risico's in de 
exploitaties (zie mede ook vorige paragrafen). 

4.4.1.6. Niet in exploitatie genomen gronden adequaat gewaardeerd 
De voorraadpost niet in exploitatie genomen gronden is in de jaarrekening 2011 van € 1,7 (2010) naar € 6,1 
min. per ultimo 2011. Dit wordt mede verklaard door het overbrengen van fase 2 en 3 van Kruidenwijk Zuid 
naar de niet in exploitatie genomen gronden. Voor deze gronden wordt ontwikkeling concreet uitgesteld tot na 
2020. De niet in exploitatie genomen gronden dienen te worden gewaardeerd op kostprijs of lagere 
marktwaarde. Uit hoofde van een lagere marktwaarde is een voorziening getroffen van € 5,7 min. Per saldo is 
derhalve € 0,4 min. in de balans gepresenteerd. De waardering in de jaarrekening 2011 heeft adequaat 
plaatsgevonden. 

4.4.1.7. Presentatie voorzieningen grondexploitaties in de 
jaarrekening gewijzigd 

In de jaarrekening 2011 is een presentatiewijziging doorgevoerd. De getroffen voorzieningen voor zowel de niet 
in exploitatie genomen gronden als de in exploitatie genomen gronden zijn in mindering gebracht op de 
voorraadwaarde. In totaal is hiermee ruim € 6,9 min. in mindering gebracht op de debetzijde van de balans. 
Deze presentatie voldoet hiermee aan de vereisten uit het BBV. 

4.4.2. Toename immateriële vaste activa door overboeking 
onderzoekskosten strategische projecten 

Door gemeente Hellendoorn wordt invulling gegeven aan diverse strategische projecten. Door de interne 
organisatie worden hiertoe diverse interne uren besteed aan de onderzoeks -en ontwikkelingskosten van de 
projecten. Uit onze controle is gebleken dat deze uren (ook uit voorgaande jaren) waren verwerkt als materiële 
vast activa. Niet alle projecten zijn echter in het bezit van de gemeente. Voor de projecten Rijksweg 35 en het 
Dunantplein heeft in 2011 derhalve een overboeking plaatsgevonden naar de immateriële vaste activa 
(totaal € 0,5 min.). De interne onderzoekskosten zullen in de komende jaren worden afgeschreven. Met deze 
verwerkingswijze wordt voldaan aan het BBV. 
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4.4,3, Aandachtspunten in materiële vaste activa 
In de materiële vaste activa in de jaarrekening 2011 zijn diverse strategische projecten verantwoord. Uit de 
controle van de materiële vaste activa blijkt een aantal aandachtspunten die onderstaand nader worden 
toegelicht. 

44.3.1. Apparaats -en advieskosten Nieuw Dunant geheel 
afgeschreven 

Per ultimo 2010 was voor circa € 1,2 min. geactiveerd aan apparaats -en advieskosten voor Nieuw Dunant. 
In 2011 is besloten deze kosten alsnog in één keer af te schrijven ten laste van het resultaat aangezien het 
project gerealiseerd is. Hiermee wordt alsnog voldaan aan het BBV. Als gevolg hiervan zijn de kapitaallasten 
derhalve met € 1,2 min. beïnvloed. 

4.4.3.2.Financiële effecten garantstellingen Nieuw Dunant adequaat 
verwerkt en gewaardeerd 

Als gevolg van afgegeven garantstellingen inzake de realisatie van Nieuw Dunant zijn in 2011 afkoopsommen 
betaald, is eind 2011 een pand aangekocht en is daarnaast in 2012 een pand overgenomen. Hiermee zijn de 
verplichtingen uit hoofde van de garantstellingen naar verwachting ingelost. De betaalde afkoopsom 
(circa € 0,37) is ten laste van het resultaat verwerkt, waarbij tevens een subsidie is verkregen 
(corresponderende bate). Daarnaast zijn de financiële effecten van de aankoop van de panden beoordeeld, 
hierbij is tevens de waardering tegen huidige marktwaarde van de panden betrokken. Hierbij is ook een deel 
van het beklemde deel uit de reserve strategische projecten ingezet. 

Dit was niet begroot voor 2011, echter gezien de besluitvorming door de raad over de beklemming van de 
reserve en de aanwending hiervan voor de financiële gevolgen uit de garantstellingen kunnen wij instemmen 
met de onttrekking uit de reserve van circa € 0,4 min. De financiële verwerking en waardering van de panden in 
de jaarrekening 2011 heeft adequaat en conform het BBV plaatsgevonden. 

44.3.3. Waardering panden adequaat beoordeeld, onderbouwing 
verbeteren 

Onder de materiële vaste activa zijn diverse panden opgenomen die zijn aangekocht voor de strategische 
projecten. De boekwaarde per ultimo 2011 van de panden bedraagt € 6,1 min. In 2011 is kritisch gekeken naar 
de bestemming van de panden en daaraan gekoppeld de waardering. De panden zijn hierbij tegen de huidige 
taxatiewaarde gewaardeerd. In totaal is hierbij ruim € 0,35 min. afgewaardeerd. 

Daarnaast zijn panden verkocht. De huidige waardering levert naar onze mening geen materiële 
tekortkomingen op. De interne onderbouwing van de uitgevoerde taxaties dient wel te worden verbeterd. De 
huidige onderbouwing is redelijk beperkt. Wij hebben het college geadviseerd om in 2012 hieraan opvolging te 
geven. 
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4,4.4. Overige balansposten 

44.4.1, Waardering BBZ-debiteuren adequaat verwerkt 
Per ultimo 2011 staat voor een bedrag van circa € 1,6 min. aan sociale zaken debiteuren uit. Hiervan heeft € 0,8 
min. betrekking op de bijzondere bijstand zelfstandigen (BBZ). Kenmerk van deze vorderingen is dat hiervan bij 
ontvangst van de vordering 75% dient te worden terugbetaald aan het Rijk. Derhalve is voor in totaal € 0,6 min. 
aan schuld in de balans opgenomen. De inbaarheid van de overige 25% (voor risico van Hellendoorn) is 
beoordeeld. Op basis hiervan is geen aanvullende voorziening getroffen. 

444 .2 . Voor ziening actieprogramma Wonen ten onrechte als 
voorziening gepresenteerd 

In de jaarrekening is een voorziening actieprogramma Wonen gepresenteerd (€ 0,14 min. per ultimo 2011). De 
voorziening voldoet niet aan de voorwaarden uit het BBV voor een voorziening. Derhalve hebben wij deze 
voorziening als tekortkoming aangemerkt. Zie ook hoofdstuk 3.3. 

4.44,3.Ten onrechte schuld opgenomen voor CAO-onderhandelingen 
Onder de kortlopende schulden is € 0,14 min. opgenomen als verplichting uit hoofde van de CAO-
onderhandelingen. Landelijk vinden CAO-onderhandelingen plaats voor een loonstijging van 1% met 
terugwerkende kracht tot 2011. Uit voorzichtigheid is hiervoor een schuld opgenomen van 1%' van de totale 
loonsom. Aangezien de vakbonden nog in onderhandeling zijn bestaat nog geen concrete "harde" verplichting, 
daarnaast is de omvang van de schuld op dit moment nog niet te bepalen. Hiermee voldoet dit niet aan de 
kenmerken van een schuld. Op basis hiervan hebben wij dit als tekortkoming aangemerkt van € 0,14 min. Zie 
ook hoofdstuk 3.3. 

444.4.Toelichting op reserves verder uitbreiden 
In de jaarrekening is een toelichting opgenomen op de reserves en voorzieningen. Voor de reserves wordt een 
onderscheid gemaakt in de algemene reserves en de bestemmingsreserves. De belangrijkste mutaties in de 
reserves worden hierbij weergegeven. Een toelichting op de aard van de reserve, maar ook bijvoorbeeld de 
eventuele vrije ruimte, ontbreekt in de jaarverslaggeving. Dit betreft echter wel essentiële stuurinformatie voor 
de raad. Daarnaast is dit ook een formele verplichting uit het BBV. Op basis van de huidige informatie is het 
niet duidelijk welke reserves bijvoorbeeld nog voor andere doeleinden ingezet kunnen worden c.q. welke 
reserves geheel door verplichtingen beklemd zijn. Wij hebben het college dringend geadviseerd deze informatie 
met ingang van 2012 op te nemen in de verslaggeving. Voor 2011 kunnen wij nog instemmen met de huidige 
toelichting. Aangezien geen financiële gevolgen zijn verbonden aan het ontbreken van de toelichting heeft dit 
geen effect op het oordeel van onze verklaring. 

Voor de voorzieningen is wel een toelichting voor de omvangrijke voorzieningen opgenomen in de jaarrekening. 
Hiermee wordt voldaan aan de vereisten uit het BBV. 
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5. Interne beheersing 
® 

h t t 5 r o e n a i e 1 1 e n e e e s 1 n 9 v o 
Op 19 december hebben wij onze managementletter uitgebracht. Samengevat waren onze bevindingen over de 
kwaliteit van de interne beheersing en de significante tekortkomingen in de interne beheersing de volgende: 

• Uw interne beheersing is, gelet op de omvang van de organisatie, van een voldoende niveau. Voor de 
belangrijkste processen zijn beheersingsmaatregelen aanwezig om de juiste werking van het proces te 
waarborgen; 

• Wij hebben aandacht gevraagd voor de evaluatie van de programmering/fasering en het financiële effect 
daarvan op uw grondexploitaties; 

• De kwaliteit van de interne controles is over het algemeen van voldoende niveau. Wij hebben een aantal 
aanbevelingen gedaan om het proces te verbeteren; 

• Wij hebben aandacht gevraagd voor de verwerking van de financiële effecten van de garantstellingen; 
• Het salarisproces kent een aantal aandachtspunten (functiescheiding). Daarnaast worden onvoldoende 

controles uitgevoerd op door medewerkers geschreven uren; 
• In de primaire processen worden diverse interne controles uitgevoerd. Deze worden echter niet altijd 

zichtbaar uitgevoerd; 
• De nota grondbeleid dient te worden geactualiseerd; 
® Uit het interne controleplan sociale zaken blijken enkele aandachtspunten die wij gedeeld hebben met de 

organisatie. Het is van belang om het interne controleplan voor 2012 te actualiseren; 
• Over de voortgang van bezuinigingen wordt gerapporteerd in de tussentijdse bestuursrapportages. 

Onze overige constateringen over de interne beheersing treft u aan in onze management letter. Door het college 
wordt concreet gestuurd op opvolging van de bevindingen in 2012. Inmiddels zijn al enkele verbeteracties 
ingezet. 

Wel hebben wij in het kader van onze jaarrekeningcontrole diverse aandachtspunten geconstateerd. Zie 
hiervoor ook onderdeel 5.2. Dit heeft geleid tot een niet efficiënt proces en dient concreet te worden verbeterd. 

Proces vmn de controle verliep moeizaam 
Het proces van onze controlewerkzaamheden is op onderdelen moeizaam verlopen. Dit heeft mede te maken 
met de wijziging van accountant. In het jaarrekeningproces zien wij een aantal (noodzakelijke) verbeteringen: 

Meer actieve sturing op tussenrekeningen en overlopende activa- en passiva; 
De financiële beheersing van de uitgaven sociale zaken is op onderdelen (aansluiting 
uitkeringsadministratie en balans) voor verbetering vatbaar. Inmiddels worden in 2012 actiefacties 
ingezet om tot verbetering te komen; 
Het eerder uitvoeren van interne controles en rechtmatigheidcontroles. Nu werden de controles veelal 
pas in 2012 uitgevoerd, waardoor veel uitkomsten pas zeer laat zijn aangeleverd. Enkele controles 
(bijvoorbeeld Europese aanbestedingen) zijn pas aan het eind van het jaarrekeningproces volledig 
aangeleverd; 
De uitkomsten van een aantal interne controles worden onvoldoende gekwantificeerd. Het is hierbij 
van belang om uitkomsten uit de controles concreet te vertalen naar een financiële tekortkoming of 
onzekerheid. Daarnaast dienen eventuele bevindingen te worden beoordeeld op de noodzaak om te 
extrapoleren; 
In het jaarafsluitingproces dient voldoende aandacht te worden besteed aan de presentatie in de 
jaarverslaggeving. Uit onze controle bleken bijvoorbeeld enkele negatieve boekwaardes in de materiële 
vaste activa. Dit is op basis van het BBV niet toegestaan. 

Wij hebben het college en de directie geadviseerd het jaarrekeningproces te verbeteren. 
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K t t 8 5 w a i o m 9 e v 3 v a n o n v e a it 
Onze controleaanpak is gericht op een efficiënte controle van de jaarrekening, waarbij de administratieve 
organisatie en interne controle worden beoordeeld en gegevensgerichte controles worden uitgevoerd. Voor 
zover dat van belang is voor de jaarrekeningcontrole, maken wij gebruik van de betrouwbaarheidswaarborgen 
in de geautomatiseerde gegevensverwerking. Door ons is derhalve geen afzonderlijk onderzoek uitgevoerd naar 
de betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking als geheel of naar onderdelen 
daarvan. Hierbij richten wij ons op de volgende aandachtsgebieden: 

Ch an ge 
management. 

Computer 
operations 

IT control • 
environment' 

• Program 
development 

Access to 
programs 
and data 

Op grond van artikel 2:393 lid 4 BW besteden wij in ons accountantsverslag aandacht aan de bevindingen met 
betrekking tot de betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking. Onze controle 
heeft geen bevindingen opgeleverd die in dit kader moeten worden gerapporteerd. Een positief beeld. 

h fv 9 4 5 e e e r s n a 11 e v 1 s c 9 e n a n w 1 1 n 9 e n v a 0 z 
fr d k 11 tr a e n o e c n e n n 1 n e J a a e e 9 

De primaire verantwoordelijkheid voor het voorkomen en ontdekken van fraude en onjuistheden berust bij de 
het college van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad ziet erop toe dat de het college van 
burgemeester en wethouders hiertoe adequate procedures volgt en actie onderneemt als daartoe aanleiding 
bestaat. 

Als uw accountant hebben wij de verantwoordelijkheid om risico's van fraude te herkennen, voor zover deze 
risico's kunnen leiden tot materiële fouten in de jaarrekening. 

Tijdens onze controle van de jaarrekening 2011 zijn ons geen aanwijzingen van fraude gebleken. 
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6 . Wat ons verder is opgevallen 
Uiteraard mag u van ons als accountant meer verwachten dan dat wij alleen de jaarcijfers controleren. Wij 
brengen immers de nodige tijd door binnen uw organisatie en wij komen bij organisaties die vergelijkbaar zijn 
met gemeente Hellendoorn. In dit hoofdstuk geven wij aan wat ons tijdens onze werkzaamheden verder is 
opgevallen binnen uw organisatie. 

6 0 J L De kwaliteit en leesbaarheid van de jaarrekening 
2011 is van voldoende niveau? informatiewaarde kan 
worden vergroot 

In uw jaarstukken maakt u conform het BBV onderscheid in het jaarverslag en de jaarrekening. In het 
jaarverslag hebt u de programmaverantwoording opgenomen en in de jaarrekening de programmarekening. 
Volgens het BBV zit het onderscheid tussen de programmaverantwoording en de programmarekening onder 
andere in de volgende punten: 

> In de programmaverantwoording wordt aangegeven in welke mate doelstellingen gerealiseerd zijn, in de 
programmarekening alleen begrote en gerealiseerde baten en lasten per programma; 

> In de programmarekening dienen afwijkingen tussen begrote en gerealiseerde baten en lasten verklaard te 
worden, in de programmaverantwoording hoeven alleen de gerealiseerde baten en lasten opgenomen te 
worden. 

In het kader van onze jaarrekeningcontrole hebben wij ook de kwaliteit en leesbaarheid van de jaarrekening en 
het jaarverslag beoordeeld. Hieruit blijken de volgende mogelijkheden om de informatiewaarde en leesbaarheid 
van de jaarverslaggeving te verbeteren: 
• De huidige financiële analyse is met name gericht op het resultaat na bestemming per programma. Het is 

in het kader van de informatiewaarde van de jaarrekening juist van belang om een analyse te verrichten 
op het werkelijke resultaat in het boekjaar, het resultaat voor bestemming. Wij hebben het college 
geadviseerd een duidelijk onderscheid aan te brengen en zowel een analyse uit te voeren op het resultaat 
voor bestemming als een analyse van de verschillen tussen begrote en werkelijke reservemutaties; 

• De financiële analyse richt zich op het saldo van baten en lasten. Om de informatiewaarde te vergroten is 
het van belang om zowel een analyse op de baten als de lasten te presenteren; 

• Soms worden verschillen van beperkte omvang toegelicht. Het is naar onze mening aan te bevelen om in 
overleg met de raad te bepalen in hoeverre dit detailniveau gewenst is. Naar onze mening kan een 
adequate analyse op de belangrijkste afwijkingen per programma ook voldoende inzicht bieden. Deze 
keuze ligt uiteraard bij de raad; 

• De toelichtingen zijn over het algemeen van voldoende niveau. Wel zijn sommige analyses alleen 
constaterend van aard. Enkele voorbeelden: 

Programma 10: € 43.000 voordeel wordt verklaard door lagere apparaatskosten. Het is hierbij niet 
duidelijk waarom minder apparaatskosten zijn toegerekend. Zijn er bijvoorbeeld minder activiteiten 
verricht? 
Programma 12: "het product huishoudelijk afval laat een nadeel zien van € 27.000 wat enerzijds 
veroorzaakt wordt door o.a. GFT (€ 54.000), huishoudelijk afval (€ 44.000) en herbruikbare goederen 
kringloop (€ 28.000), terwijl meer werd uitgegeven voor de aanschaf van mini-containers t.b.v. de 
papierinzameling (€ 30.000)". Het is hierbij niet duidelijk hoe het bedrag van € 27.000 wordt 
verklaard (samenstelling), daarnaast is het bijvoorbeeld niet duidelijk waarom een nadeel is behaald op 
GFT en huishoudelijk afval. Het is van belang om de achterliggende reden van onder- c.q. 
overschrijdingen te presenteren. 
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• In de jaarverslaggeving is geen toelichting opgenomen op de ontwikkeling van de salariskosten. Het is 

naar onze mening van belang om een goede analyse op de ontwikkeling van de salariskosten te 
presenteren; 

Wij hebben het college geadviseerd de jaarverslaggeving op deze aspecten te verbeteren, dit in goed overleg met 
de wensen van de raad. 
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7. Vooruitkijkend 
dz d A B 'Z t e 11 fir o v e n w n 17 11 a n v r a e n a a c 9 

De komende jaren krijgt de gemeente Hellendoorn als gevolg van landelijke ontwikkelingen en het nieuwe 
Regeerakkoord te maken met een aantal decentralisaties. De invoering van de Wet Werken naar Vermogen 
(Wwnv) dient zich al aan per 1 januari 2013, waarbij aanvragen voor het herstructureringsfonds reeds begin 
2012 ingediend moeten worden. U krijgt in 2013 en 2014 ook te maken met de uitvoering van de Algemene Wet 
Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Jeugdzorg. 

Deze drie decentralisaties, samen met andere ontwikkelingen zoals op het gebied van passend onderwijs of 
welzijnswerk en gecombineerd met de algehele bezuinigingen, stellen gemeenten voor een grote en complexe 
opgave. A l deze ontwikkelingen raken en versterken elkaar. Een keuze op één terrein kan consequenties hebben 
op een ander terrein. In onderstaand figuur is de samenhang binnen het sociaal domein gevisualiseerd. 

• 

I 4»J> 
I 

I m m 1 
1 
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I L. 1 

Hieronder geven wij kort een toelichting per decentralisatie weer: 

7.1.1. Decentralisatie van de jeugdzorg 
Het kabinet wil de uitvoering van de gehele zorg voor kinderen, jongeren en hun opvoeders bij elkaar brengen 
onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Dit betekent dat alle jeugdzorg die nu nog valt onder het 
Rijk, de provincies, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en Zorgverzekeringswet (Zvw), alsmede 
de jeugdbescherming en jeugdreclassering gedecentraliseerd worden naar gemeenten. Hierdoor ontstaan in de 
uitvoering meer mogelijkheden voor preventie, integrale ondersteuning en afstemming met school en werk. De 
voorgenomen wijziging van het jeugdstelsel is mede gebaseerd op de evaluatie van de wet op de jeugdzorg, de 
bevindingen van het vorige kabinet en het rapport van de parlementaire werkgroep van voorjaar 2010. Het 
uitgangspunt is dat de nieuwe wet vanaf 2105 in werking treedt. Eind 2012 wordt de concept wet naar 
verwachting naar de Tweede Kamer gestuurd, in 2013 volgen uitwerkingen en in 2014 de implementatie. Een 
van de discussiepunten is of de jeugdzorg gefaseerd of in één keer zal plaatsvinden. 
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De decentralisatie van de jeugdzorg is een tweeledige opgave voor gemeenten waarbij taken worden 
overgenomen en tegelijkertijd een stelselwijziging wordt doorgevoerd. Deze complexe transitie moet zowel een 
verbetering in effectiviteit als in efficiëntie bewerkstelligen. Een kernvraag is hoe de ondersteuning en hulp 
rondom kinderen en gezinnen op een meer integrale wijze kan worden georganiseerd. Daarbij is onder meer de 
aansluiting op het welzijnswerk en op het onderwijs van belang, maar bijvoorbeeld ook de relatie met 
schuldhulpverlening en veiligheid. En wat is daarin laagdrempelig en ondersteunend en hoe sluit zwaardere 
hulp en justitiële maatregelen daarop aan? Een gerelateerd vraagstuk is wat de rol en taakinvulling van het 
Centrum voor Jeugd en Gezin zou moeten zijn. 

Het overnemen van taken op het gebied van jeugdzorg brengt ook de vraag van intergemeentelijke 
samenwerking naar voren en hoe de specialistische jeugdzorg straks ingekocht moet worden. Tot slot speelt 
daarbij ook nog de samenhang met de veranderingen Passend Onderwijs en de andere twee decentralisatie. 

Naar verwachting zal Hellendoorn in Twents verband invulling geven aan de decentralisaties. 

7.1.2. Wet werken naar vermogen 
Met de Wet werken naar vermogen zorgt het kabinet voor één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt. 
De achtergrond is de gedachte dat veel mensen kunnen werken naar eigen vermogen.. En dat mensen met een 
arbeidsbeperking, eventueel met ondersteuning vanuit de overheid, zoveel mogelijk aan de slag kunnen in een 
reguliere baan, met uitzondering van mensen die volledig en duurzaam arbeidsbeperkingen hebben. De Wet 
werken naar vermogen (Wwnv) wordt een brede voorziening met zoveel mogelijk gelijke rechten, plichten en 
kansen voor mensen met arbeidsvermogen die nu nog gebruikmaken van de verschillende regimes van de Wet 
sociale werkvoorziening (Wsw), Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong), Wet 
investeren in jongeren (WIJ) en Wet werk en bijstand (WWB). Voor jongeren die volledig en duurzaam 
arbeidsongeschikt zijn, blijft de Wajong bestaan. Voor mensen die alleen in een beschutte omgeving kunnen 
werken, kan de indicatie beschut werken worden afgegeven. Een belangrijk instrument dat in het kader van de 
Wwnv wordt ingezet is het principe van loondispensatie. Een werkgever betaalt alleen voor de 'loonwaarde' 
(productiviteit) van de werknemer en de rest van het inkomen wordt aangevuld door de overheid. 

De invoering van de Wet werken naar vermogen is een opgave voor gemeenten omdat het een hervorming van 
het stelsel betekent welke gepaard gaat met een forse bezuiniging. Dit vraagt van gemeenten een strategische 
heroriëntatie op hun re-integratiebeleid; welke re-integratieinstrumenten kan een gemeente nog aanbieden met 
de afgenomen middelen? De terugkerende vraag daarbij is welke instrumenten daadwerkelijk effectief zijn? 
Daarnaast moeten gemeenten besluiten op welke schaal zij hun dienstverlening zullen aanbieden. Gaan 
gemeenten regionaal samenwerken en zo ja, hoe ver reikt dat? Hoe lang moet een werkzoekende reizen om zich 
te melden bij het loket voor bemiddeling naar werk? Welke partners spelen in die samenwerking een rol?Wat 
betekent het bijvoorbeeld voor het bestaande SW-bedrijf? Of het ROC? Hoe worden werkgevers overgehaald om 
toch mensen een kans te geven die niet volledig inzetbaar zijn? Daarnaast behelst deze wet een financieel risico 
voor de gemeenten. Dit wordt onder meer veroorzaakt door een flinke korting op de Wsw en de Wwb en de 
toegenomen instroom als gevolg van de economische crisis. Verschillende gemeenten hebben nu al de grenzen 
van hun budget bereikt bij de uitvoering van de Wwb. 

1 februari 2012 is de invoeringswet Wet werken naar vermogen naar de Tweede Kamer gestuurd. De Wwnv gaat 
in op 1 januari 2013. Op dit moment werken veel gemeenten aan een plan voor een uitvoeringsorganisatie voor 
de Wwnv, waarbij diverse aspecten van belang zijn, zoals de omvang van de rol van het SW-bedrijf en de 
omvang van de rol van marktpartijen. Verder zijn gemeenten bezig met het uitwerken van een aanvraag bij het 
herstructureringsfonds voor het ontvangen van transitiemiddelen. Deadline voor het indienen van deze 
aanvraag is eind april 2012. 
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7.1.3. Van AWBZ naar WMO 
Het kabinet heeft besloten om per 2014 de functie begeleiding uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 
(AWBZ) te schrappen en deze onder de compensatieplicht van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 
te brengen. Vanaf 2013 zijn de gemeenten al verantwoordelijk voor de personen die voor het eerst of opnieuw 
begeleiding nodig hebben. Deze wijziging betekent dat er niet langer sprake is van een verzekerd recht, maar 
van compensatieplicht. Een belangrijke overweging voor deze decentralisatie is geweest dat dagbesteding en 
begeleiding het beste dichtbij de cliënt geregeld kunnen worden. De gemeente kent de mensen en hun situatie 
beter dan de zorgkantoren. Bovendien kunnen gemeenten naar verwachting gebruik maken van meer passende 
informele of collectieve voorzieningen en van verbinding met andere beleidsvelden. 

De decentralisatie van de AWBZ is een opgave voor de gemeenten omdat de taakuitvoering vertaald moet 
worden naar de Wmo en daarmee anders vormgegeven zal worden. Daarnaast is de aanbieder en klant (deels) 
nog onbekend voor gemeenten. Een aandachtspunt bij deze opgave zijn de onduidelijkheden, onder meer over 
de vraag voor welke doelgroepen specifieke maatregelen worden genomen, over de afbakening intramuraal en 
extramuraal en over de financiële kaders en consequenties (naast de 5% doelmatigheidskorting). Een tweede 
aandachtspunt is de samenhang met andere trajecten zoals afschaffing zorgkantoor, de IQ-maatregel, de 
kanteling van de Wmo en de andere twee decentralisaties. 

De gemeente zal zich in belangrijke mate in 2012 moeten voorbereiden door onder meer keuzes te maken in de 
aanpak, beleid vast te stellen en een verordening te maken. 

Wij zijn van mening dat u de juiste weg inslaat door in de regio samen te werken en kennis te bundelen. Door 
hier op tijd op in te spelen kunt u op effectief uitvoering geven aan deze nieuwe taken. 

f k k l d tw 2 1 n e n Zï II V e 1 11 9 e 1 v a n e e ® 

7.2.1. Nieuwe wei houdbaarheid overheidsfinanciën (HOF) 
Nederland gaat de recente Europese afspraken ten aanzien van begrotingsdiscipline opnemen in de Wet 
houdbare overheidsfinanciën (HOF). Ook de belangrijkste uitgangspunten en randvoorwaarden van het 
Nederlandse budgettaire beleid - zoals de begrotingsregels - zijn onderdeel van het wetsvoorstel. 

Tijdens de bijeenkomsten van de Europese Raad op 26 oktober en op 8 en 9 december 2011 hebben de 
Europese regeringsleiders afspraken gemaakt om de financiële stabiliteit van de EU en in het bijzonder de 
eurozone te waarborgen. Lidstaten moeten de vereisten uit het aangescherpte Stabiliteits- en Groeipact voor het 
einde van 2012 vastleggen in nationale wetgeving. Voor Nederland was dat niet nieuw, aangezien de Wet HOF 
al maanden in voorbereiding was. De wettelijke verankering van de Europese afspraken werkt disciplinerend en 
laat zien dat Nederland overtuigd is van de noodzaak om de economische en monetaire unie op orde te brengen. 

De Europese eisen en afspraken over reductie van het begrotingstekort en de staatsschuld vormen de basis van 
de Wet HOF. Dat betekent een maximaal toegestaan structureel (d.w.z. na correctie voor de conjunctuur) tekort 
van de collectieve sector (EMU-saldo) van 0,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp). In Brussel 
staat dit bekend als de 'golden rule'. De grens voor het feitelijk tekort blijft 3 procent bbp. Ook mag de 
overheidsschuld niet hoger zijn dan 60 procent bbp. Als gevolg van de kredietcrisis en de schuldencrisis voldoet 
Nederland momenteel - net als de meeste andere eurolanden - niet aan deze vereisten. Het beleid van het 
kabinet is er op gericht om zo snel mogelijk orde op zaken te stellen. De Wet HOF draagt hieraan bij. 

Naast de Europese eisen worden ook de uitgangspunten van het Nederlands trendmatig begrotingsbeleid in de 
nieuwe Wet HOF vastgelegd. Hiermee wordt invulling gegeven aan het verzoek van de Tweede Kamer om de 
begrotingsregels wettelijk te verankeren. Het gaat daarbij onder andere om de strikte scheiding tussen 
inkomsten en uitgaven, door middel van het hanteren van vaste uitgavenplafonds (kaders) en het principe van 
automatische stabilisatie aan de inkomstenkant van de begroting. 
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Omdat ook gemeenten, provincies en waterschappen bijdragen aan het begrotingstekort van de collectieve 
sector, bepaalt het wetvoorstel dat niet alleen het Rijk maar ook de decentrale overheden zich moeten houden 
aan de doelstellingen uit het aangescherpte Stabiliteits- en Groeipact. Over de bijdrage van de decentrale 
overheden aan de Europese doelstellingen wordt bestuurlijk overleg gevoerd. 

Nu de ministerraad met het wetsvoorstel heeft ingestemd, wordt de Wet HOF ter consultatie voorgelegd aan de 
decentrale overheden. Dat gebeurt via de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal 
Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen (UvW). Vervolgens zal het wetsvoorstel voor advies worden 
aangeboden aan de Raad van State. Het kabinet verwacht het wetsvoorstel nog voor de zomer van 2012 aan de 
Tweede Kamer te sturen. De beoogde ingangsdatum van de Wet HOF is 1 januari 2013. De Wet HOF is een 
aangepaste en geactualiseerde uitgave van het wetsvoorstel Tekortreductie Rijk en Medeoverheden dat niet 
verder in procedure wordt gebracht. 

7.2.2. Digitalisering informatieketen 
Digitalisering is een brede maatschappelijke ontwikkeling die in toenemend tempo in onze dagelijkse 
activiteiten naar voren komt. Ook in het economisch verkeer is een sterke toename van het aantal 
gedigitaliseerde handelingen en processen te zien. Bedrijven en organisaties merken dit door de veelheid aan 
digitale initiatieven waarmee zij worden geconfronteerd, zowel vanuit de overheid als private initiatieven. 

A l deze initiatieven zijn gebaseerd op een of meerdere digitale standaarden die het mogelijk maken dat 
registraties, (trans)acties en rapportages effectiever én efficiënter kunnen plaatsvinden. Deze standaarden zijn 
open en flexibel van aard, en vaak gebaseerd op extensible Markup Language (XML). 

De Nederlandse overheid is al sinds 2004 bezig met de toepassing van deze standaarden. Zij heeft daarbij het 
primaire doel de administratieve lasten voor bedrijven en organisaties te verlagen. Door de standaarden 
extensible Business Reporting Language (XBRL) en Universal Business Language (UBL) te gebruiken, moeten 
bedrijven en organisaties uiteindelijk gemakkelijker, beter en goedkoper hun facturen, verantwoordingen, 
aangiftes, specificaties en rapportages kunnen opstellen, versturen en verwerken. In het Standard Business 
Reporting-programma (SBR) van de Nederlandse overheid, werken organisaties uit de publieke en private 
sector samen aan het realiseren van deze voordelen. 

UBL wordt vooral toegepast voor handelsdocumenten zoals facturen, orders en orderbevestigingen. XBRL is 
bedoeld voor het digitaal rapporteren van zowel financiële als niet-financiële verantwoordingsinformatie. XBRL 
kent internationaal drie grote toepassingsgebieden: jaarrekeningen, toezicht (op beurzen en de financiële 
sector) en fiscale aangiftes. In de loop van 2011 is een groot aantal fiscale aangiftes in XBRL verplicht geworden 
in het Verenigd Koninkrijk, Japan, Ierland, België en Duitsland. 

In Nederland is in mei 2011 besloten om tot defacto verplichtstelling van SBR over te gaan met ingang van 1 
januari 2013. Daarbij gaat het in eerste instantie om de aangifte Vennootschapsbelasting en 
Inkomstenbelasting. Met ingang van 1 januari 2014 zal dit ook gelden voor de aangifte Omzetbelasting, de 
deponering van de jaarrekening van kleine organisaties en diverse rapportages aan het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (CBS). 

De overheid heeft (in overleg met de marktpartijen) het voornemen uitgesproken om met ingang van 2015, 
uiterlijk 2016, deze verplichting tot toepassing van SBR ook voor middelgrote en grote organisaties in te willen 
voeren. Aangezien deze organisaties controleplichtig zijn, zal er eerst een controleraamwerk moeten komen 
voor SBR. De NBA aan een dergelijk controleraamwerk gewerkt, waarbij het de verwachting is dat dit raamwerk 
voor eind 2012 klaar is. 
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De verplichting in 2013 om de aangifte Vennootschapsbelasting en Inkomstenbelasting door middel van SBR 
aan te leveren zal voor veruit de meeste organisaties geen noemenswaardige gevolgen hebben voor hun 
financieel-administratieve systemen. Alleen die systemen die de uiteindelijke aangifte moeten produceren, 
zullen over XBRL-/SBR- functionaliteit moeten beschikken. En deze zullen vervolgens maar enkele keren per 
jaar gebruikt worden. 

Met ingang van 2014 zullen de gevolgen wel veel groter zijn. Door de verplichting om zowel de Omzetbelasting 
als de Jaarrekening door middel van SBR aan te leveren, zal nagenoeg alle financieel-administratieve software 
van organisaties daarvoor geschikt moeten zijn. We raden u dan ook aan om gedurende 2012 een inventarisatie 
te maken van die systemen die voor SBR geschikt gemaakt moeten worden en contact hierover op te nemen met 
de leveranciers. Daarbij zijn twee aspecten aan de orde; de datum van de beschikbaarheid van de SBR-
functionaliteit, en de benodigde doorlooptijd en expertise voor het implementeren van SBR in uw specifieke 
situatie. 

Vanuit zowel het SBR Programma van de rijksoverheid als vanuit PwC zult u het komend jaar nader 
geïnformeerd worden over de gevolgen van deze ontwikkelingen. 

® s tr 3 11 e r v r a a ff MI e e e e a e 9 1 e 
Gemeenten staan voor complexe uitdagingen- veelal versterkt door de economische crisis. Vaak hebben 
gemeenten hun strategie al aangepast en hebben colleges hun collegeprogramma geformuleerd. Het realiseren 
van deze plannen is de uitdaging. De kredietcrises en de eurocrises hebben directe gevolgen voor de 
gemeenten1, en om deze het hoofd te bieden hebben gemeenten meer dan ooit behoefte aan daadkracht en 
realisatiekracht. PwC heeft onderzoek gedaan naar wat gemeenten moeten doen om succesvol te zijn in het 
realiseren van strategische doelstellingen. Dit onderzoek dat wij de titel 'Making it happen' hebben gegeven 
wijst uit dat leiderschap de belangrijkste succesfactor is, maar niet voldoende. Strategie tot een succes maken 
vraagt om meer; de volgende succesfactoren worden genoemd door de deelnemers aan het onderzoek2. 

• Leiderschap is crucial; 
® Zorg voor een eenduidige, overkoepelende, strategische visie; 
• Benut externe partners ook als doe-tank, niet alleen als denk-tank; 
• Blijf oog houden voor behoeften van burgers en bedrijven; 
• Koppel de strategie aan een sluitend financieel dekkingsplan; 
® Werk met een gefaseerd en actiegericht implementatieplan; 
• Voer de strategie uit als een veranderkundige transformative. 

Logischerwijs start de weg naar een krachtige gemeente met een duidelijke langetermijnvisie. Met een duidelijk 
implementatieplan moet men vervolgens op weg om de strategie te realiseren. Essentieel is dat de visie en het 
plan de verschillende beleidsvelden, diensten en sectoren overstijgen. Uit ons onderzoek blijkt dat maar een 
enkele gemeente zo'n adequaat implementatieplan heeft. 

Ook naar buiten toe blijkt dat bestuurskrachtige gemeenten in verschillende rollen kunnen samenwerken met 
verschillende partners. Dit betekent dus samenwerking op verschillende niveaus met andere overheden, 
regiogemeenten, bedrijven en maatschappelijke instellingen. De diversiteit aan partners betekent dat de lokale 
overheden een doeltreffend en daadkrachtig beheer op contracten moeten uitvoeren. Deze regierol wordt steeds 
belangrijker en vraagt om andere en nieuwe kwaliteiten en competenties van uw organisatie, medewerkers en 
uw ondersteunende systemen. En niet te vergeten adequaat financieel management. Wij adviseren nu 
halverwege deze gemeenteraadsperiode te evalueren wat uw realisatiekracht is en te bepalen op welke factoren 
u die realisatiekracht in de tweede helft wilt versterken. 

1 Zie bijvoorbeeld de wet HOF in paragraaf 7.2.1 
2 Op www.pwc.nl/gemeentevanmorgen vindt u desgewenst meer informatie over het internationale onderzoek. 
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A. Onze dienstverlening 
A.i. Kivmliteitsbeheersing binnvn PwC 
Kwaliteits- en risicobeheersing in onze dienstverlening is een integraal onderdeel van de wijze waarop de 
organisatie wordt aangestuurd. Ons risicomanagementbeleid is erop gericht dat belangrijke risico's tijdig 
onderkend, geanalyseerd en juist ingeschat worden. De beleidsbepalers zijn eindverantwoordelijk voor het 
adequaat functioneren van dit systeem en dit staat aan de basis van de dagelijkse praktijk. Onze teams van 
professionals leveren de gewenste onderscheidende kwaliteit door hun opdrachten volgens de richtlijnen uit te 
voeren en eikaars werk continu te beoordelen. 

In ons transparantieverslag, dat beschikbaar is op onze website (zie www.pwc.nl/nl/onze-organisatie/feiten-
en-cijfers), doen de beleidsbepalers verslag van de activiteiten op het gebied van de kwaliteitsbeheersing. Alle in 
dat verslag genoemde maatregelen en procedures zijn erop gericht een redelijke mate van zekerheid te bieden 
dat wettelijke controles worden uitgevoerd in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving. De 
beleidsbepalers hebben de opzet en werking van het kwaliteitsbeheersings- en controlesysteem, zoals op 
hoofdlijnen beschreven in het transparantieverslag, geëvalueerd. De beleidsbepalers verklaren dat het stelsel 
van kwaliteitsbeheersing doeltreffend functioneert, het interne toezicht op de naleving van de 
onafhankelijkheidsvoorschriften is uitgevoerd en onze partners, directors en medewerkers de vereiste kennis 
van, inclusief de ontwikkelingen op, ons vakgebied op een gestructureerde manier onderhouden. 

d h A.2. (hmc vvactie op het rapport v€nn de A l7M 
In het kader van de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) houdt de A F M toezicht op de Nederlandse 
accountantsorganisaties. Op 6 november 2011 heeft de A F M haar rapport 'Prikkels voor kwaliteit 
accountantscontrole' uitgebracht naar aanleiding van een door haar verricht themaonderzoek bij alle 15 OOB-
vergunninghouders. Het onderzoek was inventariserend van aard en gericht op twee thema's: 
onafhankelijkheid en het benoemen, beoordelen, belonen en sanctioneren van externe accountants. De A F M 
heeft aangegeven dat PwC zich aan de wet- en regelgeving heeft gehouden. 

Wij verwijzen naar de uitgebreide uitleg in ons transparantieverslag (zie www.pwc.nl/nl/onze-
organisatie/feiten-en-cijfers). 

A t t t s3 t l e ! P a c o TUL n a e e V 
In februari 2012 nam de Tweede Kamer het wetsvoorstel van de Wet op het accountantsberoep (Wab) aan. Dit 
wetsvoorstel ziet op de fusie van de twee beroepsorganisaties NIVRA en NOvAA en enkele zaken rondom de 
titels en bevoegdheden van registeraccountants en Accountant-Administratieconsulenten en de opleidingen tot 
accountant. 

Het wetsvoorstel bevat tevens een aantal door de Tweede Kamer ingediende amendementen. Een aantal van 
deze amendementen is uitsluitend van toepassing op OOB's en de accountantsorganisatie die de wettelijke 
controle bij de OOB uitvoert. De voorgestelde maatregelen omvatten met name verplichte kantoorroulatie na 
acht jaar en een strikte scheiding tussen de wettelijke controle en overige diensten. 

Het besluitvormingsproces in de Eerste Kamer is nog maar net begonnen. De Eerste Kamer kan het 
wetsvoorstel aannemen of afwijzen. Dit proces zal enige tijd duren en omdat de uitkomst onzeker is, is het op 
dit moment onduidelijk of en wanneer deze wet van kracht zal worden. 

Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, zullen enkele in de amendementen gehanteerde begrippen als 
'financieel overzicht' en 'assurance' wettelijk gedefinieerd moeten worden, evenals het startpunt voor de 
berekening van de achtjaars-termijn. 
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On^r i,fowdpmrf*m i^n. a as iv ten van <?ki voorstellen van 
de (Suropr&r Commissie msc n betrekking lol 
acGomilrmis f*n ae<LOiuitaBUi>eontrole 

In november 2011 bracht de Europese Commissie voorstellen uit met betrekking tot verdergaande regulering 
van de wettelijke accountantscontrole, accountantsorganisaties en de Europese markt voor 
accountantsdiensten. Deze voorstellen bestaan uit een Richtlijn die beoogt wijzigingen aan te brengen in de 
bestaande 'Achtste Richtlijn', een Verordening met regels specifiek voor de wettelijke controle bij Organisaties 
van Openbaar Belang en een impactanalyse. De Richtlijn en Verordening worden behandeld door het Europees 
Parlement en de Raad van Ministers. Wanneer zij beide de definitieve versies van Richtlijn en Verordening 
(inclusief de door hen vastgestelde amendementen) hebben vastgesteld, zal de Europese Commissie deze van 
kracht laten worden. De Richtlijn zal in de Nederlandse wetgeving moeten worden opgenomen om hier van 
kracht te kunnen zijn. De Verordening heeft rechtstreekse werking. Het is op dit moment niet te voorspellen 
wanneer de voorstellen van kracht zullen worden en evenmin wat de inhoud van de definitieve wetgeving zal 
zijn. 

De huidige voorstellen volgen op het in oktober 2010 door de Europese Commissie uitgebrachte groenboek 
genaamd 'Beleid inzake controle van financiële overzichten: Lessen uit de crisis'. Veel van de in dat 
consultatiedocument opgenomen ideeën komen in de voorstellen terug. Veel van de voorstellen steunen wij, 
waar onder: 
• Initiatieven ter verdere verbetering van de kwaliteit van de accountantscontrole; 
® Invoering van International Standards in Auditing in de gehele EU; 
• Een grotere rol voor Raden van Commissarissen en Auditcommissies; 
• Een transparanter proces voor de selectie van de accountantsorganisatie die de wettelijke controle 

uitvoert; 
• Betere uitwisseling van informatie tussen de accountant en de toezichthouders op financiële instellingen 

(DNB en AFM); 
• Betere mobiliteit voor accountants binnen de EU. 

Andere voorstellen wijzen wij af, omdat er geen goede reden voor de voorstellen is en omdat gevreesd moet 
worden dat zij een negatieve invloed op de kwaliteit van de accountantscontrole zullen hebben, zoals: 
• Verplichte roulatie van accountantsorganisatie na maximaal zes jaar (tenzij de onderneming gebruik 

maakt van joint audit, waarbij de onderneming minimaal twee accountantsorganisaties benoemt - dan 
wordt de periode verlengd tot negen jaar); 

• Het strikt scheiden van de accountantscontrole en andere diensten bij de zelfde onderneming; 
• Het bewerkstelligen van 'audit only' netwerken, waarbij het de grotere accountantsnetwerken wordt 

verboden andere diensten dan de accountantscontrole te verlenen (niet alleen niet bij hun 
controlecliënten, maar in het geheel niet), en hen daarnaast wordt verboden aan netwerken deel te 
nemen die dergelijke andere diensten verlenen. 

De rol van de accountant blijft volgens de voorstellen ongewijzigd. Wij vinden dit niet optimaal, gezien de 
gewijzigde behoeften van de belanghebbenden bij accountantscontrole. Onze stellingname is, evenals voorheen, 
gebaseerd op de volgende gedachtegang: wij zijn voor versteviging van de rol van de accountant, voor 
maatregelen die een kans op het falen van een groot netwerk verkleinen en/of de gevolgen beperken en voor 
adequate borging van de onafhankelijkheid. Wel vinden wij dat maatregelen praktisch uitvoerbaar moeten zijn, 
maar ook moeten bijdragen aan de kwaliteit van de accountantscontrole en het vertrouwen van 
belanghebbenden in de rapportage van ondernemingen. Dit laatste helpt het vertrouwen in de financiële 
markten te herstellen tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten. 
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B. Single information Single 
Audit (SiSa) 

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 2011 van gemeente Hellendoorn. 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: 
• 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. 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 Decentrale 
Overheden ('BADO') zwaardere rapporteringstoleranties dan voor andere onderdelen van de reguliere 
jaarrekening. 

In dit rapport 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 gesteld 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 aan 

€ 1.000.000 is; 
• € 100.000 indien de omvangsbasis groter dan € 1.000.000 is. 

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. 
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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. 

Nr Naam spet-itieko uitkering of overige Totale font 
of 
onzekerheid 
per 
specifieke 
uitkering 

Tnlale omvang 
van de foul of de 
onzekerheid (111 
Euro's) 

Toelichting 
hiul/im/t'keihcid 

Cb Inburgering Geen 0,- n.v.t. 
C7C ISV Geen 0,- n.v.t. 

D5 
Regeling verbetering binnenklimaat primair 
onderwijs 2009 

Geen 0,- n.v.t. 

D 9 Onderwijsachterstandenbeleid 2011 - 2014 Geen 0,- n.v.t. 

E10 
Tijdelijke subsidieregeling innovatieprogramma 
Mooi Nederland 

Geen 0,- n.v.t. 

G1C1 Wet Sociale Werkvoorziening gemeentedeel Geen 0,- n.v.t. 

G1C2 
Wet Sociale Werkvoorziening Gemeenten (incl. 
WGR) 2010 

Geen 0,- n.v.t. 

G2 Gebundelde uitkering Geen 0,- n.v.t. 
G3 Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 Geen o,- n.v.t. 
G5 Wet Participatiebudget Geen 0,- n.v.t. 
G6 Schuldhulpverlening Geen 0,- n.v.t. 
H2 Regeling Buurt, Onderwijs en Sport Geen 0,- n.v.t. 

H10 
Brede Doeluitkering Centrum voor Jeugd en 
Gezin 

Geen 0,- n.v.t. 
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C. Investeren met Gemeenten 
(IMG) 

Met ingang van 2010 dient een aantal verkregen subsidies van de provincie Overijssel (Investeren met 
Gemeenten) volgens de SISA systematiek te worden verantwoord. Onderstaand is de tabel met bevindingen 
opgenomen: 

Nr Naam specilieke uitkering ot o\erige Totale lont 

onzekerheid 
per 
specifieke 
uitkering 

Totale uimanu. 
\.tn de It ml nfdi-
on/ekvrlieid (in 
Euro's) 

Toelichting 
fiiul'onzekerlieid 

1 Externe Veiligheid subsidie deel I en II Geen n.v.t. n.v.t. 

2 IMG De Koemaste 
Geen € 139.000 

onzekerheid 
Zie 1) 

3 GSB-IIO preventieve jeugdzorg Geen n.v.t. n.v.t. 

1) Voor dit IMG project zijn is voor juli 2010 een beschikking verkregen. Op basis van afstemming met de 
provincie blijkt dat voor projecten waarbij de beschikking is afgegeven voor juli 2010 geen interne uren 
mogen worden verantwoord. Uit een beoordeling van de beschikking blijken hier echter geen specifieke 
eisen aan te zijn verbonden. Ook uit het uitvoeringsbesluit blijkt niet duidelijk dat interne uren die 
concreet toe te rekenen zijn aan het project niet subsidiabel zijn. Op basis hiervan bestaat een 
onzekerheid in hoeverre de interne uren subsidiabel zijn. Echter deze uren hebben geen invloed op de 
totale subsidieomvang. 
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