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Aan de leden van de gemeenteraad 


van de gemeente Dalfsen 


Postbus 35 


7720 AA  DALFSEN 


Datum Behandeld door Ons kenmerk 


27 mei 2010 H. van den Berg  


Onderwerp Uw kenmerk 


Accountantsverslag inzake controle jaarrekening 2009   


Geachte leden van de raad,  


Wij hebben de jaarrekening 2009 van de gemeente Dalfsen, opgesteld onder verantwoordelijk-


heid van het college van burgemeester en wethouders, gecontroleerd. Bij deze jaarrekening  


hebben wij op 27 mei 2010 een goedkeurende accountantsverklaring verstrekt. 


Dit accountantsverslag bevat onze bevindingen. In de managementsamenvatting zijn de  


belangrijkste bevindingen en aanbevelingen weergegeven en is de prioriteit aangegeven van onze 


aanbevelingen. Deze bevindingen doen geen afbreuk aan ons oordeel. Deze samenvatting kunt u 


gebruiken om gedurende de komende periode de follow-up van de bevindingen en  


aanbevelingen te bewaken. Het verslag zelf is een nadere toelichting op deze bevindingen. 


Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn en stellen het erg op prijs om dit verslag op  


7 juni 2010 met u te bespreken en uw eventuele vragen te beantwoorden. 


Hoogachtend, 


Deloitte Accountants B.V. 


 


 


Was getekend: J. Hofmeijer RA 
 


 







3/20 


27 mei 2010 


 


 


 
 


Inhoud  


1. Managementsamenvatting 4 


2. Inleiding 6 
2.1 De opdracht die u ons heeft verstrekt 6 


2.2 Onze onafhankelijkheid is gewaarborgd 7 


3. Controlebevindingen jaarrekening 2009 8 
3.1 Goedkeurende accountantsverklaring 8 
3.2 Jaarverslaggeving 8 
3.3 Aanvullende uitkering inkomensdeel WWB 9 
3.4 Onderhoudsvoorziening 9 
3.5 Single information Single audit 10 


4. Controle rechtmatigheid 11 
4.1 Implementatie financiële rechtmatigheid in uw gemeente 11 
4.2 Bevindingen rechtmatigheidscontrole 11 
4.3 Niet financiële rechtmatigheid 12 


5. Ontwikkelingen en analyse resultaat en vermogen 13 
5.1 Resultaat 13 
5.2 Financiële structuur 15 
5.3 Weerstandsvermogen 15 


6. Grondexploitatie 16 
6.1 Grondbeleid 16 
6.2 Voorraden 16 


7. Interne beheersing 2009 18 
7.1 Algemeen 18 
7.2 Geautomatiseerde gegevensverwerking 19 


8. Frauderisico 20 


 
  


Het accountantsverslag heeft betrekking op de controle van de jaarrekening 2009 van de 
gemeente Dalfsen, en kan alleen in samenhang met deze jaarrekening worden gelezen. 







4/20 


27 mei 2010 


 


 


 
 


1. Managementsamenvatting 


De belangrijkste bevindingen en daaraan gekoppelde adviezen hebben wij in deze paragraaf  


opgenomen. De onderwerpen met een hoge en middelhoge prioriteit vragen de komende periode 


uw aandacht. 


 


Onderwerp  


en verwijzing 


Bevinding Impact/risico Advies Prioriteit 


Accountantsver-


klaring getrouw-


heid en rechtma-


tigheid (3.1) 


Goedkeurend. Geen. Geen. N.v.t. 


SiSa (3.5) Wij hebben geen financiële fouten of onze-


kerheden geconstateerd. 


Geen. Geen. N.v.t. 


Resultaat en ver-


mogen (5) 


Het resultaat vóór bestemming bedraagt  


€ 3,6 miljoen voordelig. Het eigen vermogen 


is ultimo 2009 per saldo met dit bedrag toe-


genomen. Het resultaat na bestemming be-


draagt € 0,5 miljoen voordelig.  


De economische crisis heeft echter de ko-


mende jaren waarschijnlijk ook gevolgen 


voor uw financiële positie. 


 


 


De weerstandscapaciteit van uw gemeente is 


niet kwantitatief bepaald. Risico‟s zijn niet 


financieel vertaald.  


Door de economi-


sche crisis loopt u 


het risico dat be-


leidsdoelstellingen 


financieel niet of 


moeilijk haalbaar 


zullen zijn en uw fi-


nanciële positie ver-


slechtert. 


 


Het is niet duidelijk 


of de weerstandsca-


paciteit van uw ge-


meente toereikend 


is.  


Het bewaken van 


de financiële posi-


tie in het licht van 


de te verwachten 


ontwikkelingen. 


 


 


 


 


Bepaal het be-


schikbare en nood-


zakelijke weer-


standsvermogen 


van uw gemeente.  


Hoog. 


 


 


 


 


 


 


 


 


Hoog. 


Grondexploitatie 


(6) 


Ondanks de landelijke tendens van een stag-


nerende vraag naar kavels vanwege de eco-


nomische crisis worden door uw gemeente 


op geen van de in exploitatie genomen com-


plexen verliezen verwacht. 


De Reserve Algemeen Grondbedrijf voldoet 


aan de daaraan door uw Raad gestelde mi-


nimale omvang. 


Verslechtering van 


de financiële positie 


en vertraging of niet 


doorgaan van toe-


komstige projecten. 


Nauwlettend vol-


gen van de ont-


wikkelingen bij de 


grondexploitatie. 


Regelmatig rappor-


teren over de ont-


wikkelingen en 


verwachtingen.  


Hoog. 


Interne beheersing 


(7) 


Uit de managementletter 2009 komt naar vo-


ren dat uw gemeente over het algemeen op 


toereikende wijze vorm heeft gegeven aan 


het planning & controlinstrumentarium. Een 


belangrijk aandachtspunt is het tijdig uitvoe-


ren van verbijzonderde interne controles. 


Aan de gestructureerde borging van de ver-


bijzonderde interne controle is aandacht ge-


schonken in een Beleidsnotitie interne con-


trole.  


Procesrisico‟s wor-


den pas laat gesigna-


leerd en opgelost. 


Onrechtmatigheden 


kunnen niet meer 


worden hersteld.  


Waarborgen dat de 


verbijzonderde in-


terne controles 


voortaan tijdiger 


worden uitgevoerd. 


Hoog 
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Automatisering 


(7.2) 


Het vastgestelde wijzigingsbeheerbeleid 


wordt niet gehandhaafd.  


 


 


 


De budgethoudersregeling is niet verwerkt 


in het systeem van online autoriseren van 


inkoopfacturen.  


Risico‟s op onge-


wenste wijzigingen 


in de automatise-


ringsomgeving. 


 


Facturen worden in 


afwijking van de 


budgethoudersrege-


ling geautoriseerd. 


Functiescheidingen 


kunnen worden 


doorbroken.  


Verbeteren van de 


algemene maatre-


gelen van interne 


beheersing binnen 


de automatise-


ringsomgeving van 


uw gemeente.  


Hoog. 
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2. Inleiding 


2.1 De opdracht die u ons heeft verstrekt 


Door middel van de door u getekende opdrachtbevestiging d.d. 4 januari 2010 heeft u ons  


opdracht gegeven voor de controle van de jaarrekening 2009 van uw gemeente.  


Onze controleaanpak bestaat in hoofdlijnen uit drie fasen: de risicoanalyse, de interim-controle en 


de jaarrekeningcontrole.  


Risicoanalyse 


Onze controle start met het maken van een analyse van de risico‟s waar u als gemeente mee te 


maken heeft. Het doel hiervan is tot een zo volledig en bruikbaar mogelijke risicoanalyse te  


komen, die als stevige basis voor de verdere controlewerkzaamheden kan dienen. Het gaat hierbij 


primair om de externe risico‟s en de risico‟s in de bedrijfsvoering. Bij deze inventarisatie ligt de 


focus op de risico‟s in de processen die leiden tot mutaties in de jaarrekening en de realisatie van 


de programma‟s. 


Interim-controle 


Onze risicoanalyse en de daarop gebaseerde controleaanpak richten zich niet uitsluitend op de 


jaarrekening zelf, maar ook op het systeem van interne beheersing. Hoe beter dat systeem functio-


neert, hoe meer zekerheid bestaat dat betrouwbare informatie wordt opgeleverd, zowel tussentijds 


als bij de jaarverantwoording. Omdat deze interne beheersing het gehele jaar goed dient te functi-


oneren, hoeven wij met de aanvang van onze controle niet te wachten totdat de jaarrekening ge-


reed is. Onze controle vindt daarom voor een belangrijk deel reeds in de tweede helft van het 


boekjaar plaats. Wij onderzoeken tijdens de interim-controle de proces- en programmarisico‟s om 


te bepalen of hierin voldoende beheersmaatregelen (de AO/IB) zijn getroffen. Het product van de-


ze fase van de controle is een managementletter aan het directieteam, met daarin opgenomen ver-


beterpunten ter verdere optimalisatie van de interne beheersing. 


Jaarrekeningcontrole 


Bij de jaarrekeningcontrole stellen wij vast of de jaarrekening is opgesteld volgens de geldende 


verslaggevingsvoorschriften (het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten, 


hierna: BBV), of de posten in de jaarrekening juist, volledig en betrouwbaar zijn en of de baten, 


lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Ook stellen wij vast of de posten ade-


quaat zijn toegelicht. Bij deze controle hanteren wij bepaalde marges. De maximaal toe te passen 


marges zijn vastgelegd in het Besluit accountantscontrole provincies en gemeenten (het BAPG).  
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U heeft deze marges in uw eigen controleverordening overgenomen. Onze controle houdt in dat 


wij niet alle posten controleren. Onze aanpak heeft als doel om belangrijke onjuistheden en  


onrechtmatigheden te ontdekken.  


De producten van de jaarrekeningcontrole zijn de accountantsverklaring bij de jaarrekening en  


een verslag van bevindingen. In het verslag van bevindingen worden fouten en onzekerheden  


gerapporteerd die de door u vastgestelde rapportagetolerantie (die voor de jaarrekening 2009 van 


uw gemeente voor fouten en onzekerheden € 50.000 bedraagt) overschrijden en worden overige 


bijzonderheden die van belang zijn voor de behandeling van de jaarrekening door uw raad gerap-


porteerd (zoals financiële positie en ontwikkeling grondexploitatie). Tevens wordt een wettelijk 


verplichte tabel opgenomen ten behoeve van de informatievoorziening in het kader van Single  


information Single audit. 


Wij zijn op 12 april 2010 gestart met de controle van de jaarrekening 2009. Bij aanvang van de 


balanscontrole was de kwaliteit van de ter controle aangeboden conceptjaarrekening voldoende 


om onze controle te starten en af te ronden. De dossiervorming was adequaat en tevens hebben 


wij volledige medewerking van uw medewerkers gehad bij het uitvoeren van onze controlewerk-


zaamheden. 


De belangrijkste bevindingen vanuit onze controle en de daaraan gekoppelde adviezen hebben wij 


in dit verslag opgenomen. Wij vragen de komende periode uw aandacht voor het opvolgen van de  


gegeven adviezen die naar onze mening direct bijdragen aan een verbetering van de verslagleg-


ging, het inzicht in de financiële positie dan wel de verbetering van de interne beheersing van uw 


organisatie. Wij adviseren u om de follow-up van de bevindingen te bewaken. 


2.2 Onze onafhankelijkheid is gewaarborgd 


Onze werkzaamheden voor de gemeente Dalfsen zijn onder te verdelen in controlegerelateerde 


diensten en adviesdiensten. In de volgende tabel zijn de door Deloitte geleverde diensten in het 


verslagjaar 2009 aangegeven: 


Controle gerelateerde diensten 


 Controle jaarrekening 2009 


 Controle bijzondere verantwoordingen 


Adviesdiensten 


 Begeleiding uitvoering verbijzonderde interne controle 
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De voorschriften in het kader van onafhankelijkheid zijn binnen de beroepsorganisatie van regis-


teraccountants (het NIVRA) opgenomen in de “Nadere Voorschriften inzake onafhankelijkheid 


van de openbaar accountant” en vormen een belangrijk onderdeel van het „normenkader‟ waaraan 


een accountant moet voldoen. De naleving van deze voorschriften is binnen de organisatie van  


Deloitte ingebed.  


Op basis van onze toetsing aan het „normenkader‟ en waar nodig aanvullend getroffen maatrege-


len concluderen wij dat onze onafhankelijkheid als certificerend accountant bij uw gemeente in 


2009 voldoende is gewaarborgd.  


 


3. Controlebevindingen jaarrekening 2009 


3.1 Goedkeurende accountantsverklaring 


Bij de door het college van burgemeester en wethouders opgestelde jaarrekening 2009 hebben wij 


op 27 mei 2010 een goedkeurende accountantsverklaring afgegeven voor de aspecten getrouwheid 


en rechtmatigheid. Hierbij hebben wij de volgende door de raad vastgestelde goedkeuringstoleran-


tie in acht genomen: 


 


  Strekking accountantsverklaring: 


Goedkeuringstolerantie Goedkeurend Beperking Oordeel-


onthouding 


Afkeurend 


Fouten in de jaarrekening (% lasten) ≤ 1% > 1% < 3% - ≥ 3% 


Onzekerheden in de controle (% lasten) ≤ 3% > 3% < 10% ≥ 10% - 


De totale lasten vóór bestemming in uw jaarrekening 2009 bedragen € 42,6 miljoen. Op grond van 


de door u vastgestelde toleranties wordt de goedkeurende strekking van de accountantsverklaring 


niet aangetast, wanneer de fouten respectievelijk onzekerheden het totaalbedrag van € 426.000 


respectievelijk € 1.278.000 niet overschrijden. Verder is de rapporteringstolerantie voor fouten en 


onzekerheden in het door de raad vastgestelde controleprotocol bepaald op € 50.000. 


Na afronding van onze controle resteren geen ongecorrigeerde fouten die individueel of gezamen-


lijk groter zijn dan € 50.000.  


3.2 Jaarverslaggeving 


Uw jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening) voldoen aan de verslaggevingsvoorschriften (BBV).  


Het jaarverslag, bestaande uit de programmaverantwoording en de verplichte paragrafen, hebben 


wij niet inhoudelijk beoordeeld. Wel hebben wij vastgesteld dat het jaarverslag verenigbaar is met 


de jaarrekening. Voor de paragrafen in het jaarverslag zijn door het BBV slechts beperkte inrich-


tingsvoorschriften gegeven. Wij zijn van mening dat op toereikende wijze vorm is gegeven aan de 


paragrafen en dat deze goed inzicht geven in de activiteiten op de betreffende terreinen.  
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Terzake de paragraaf weerstandsvermogen merken wij op dat het weerstandsvermogen cijfermatig 


nog niet is bepaald. Tevens zijn de risico‟s nog niet, voor zover mogelijk, gekwantificeerd, waar-


door uit de paragraaf niet blijkt of het weerstandsvermogen van uw gemeente toereikend is.  


Op het weerstandsvermogen van uw gemeente gaan wij in paragraaf 5.3 nader in.  


Over de jaarrekening merken wij op dat de analyses van de afwijkingen van de begroting na wij-


zigingen inhoudelijk voor verbetering vatbaar zijn. Op basis van de jaarrekening 2009 is niet in al-


le gevallen duidelijk waardoor een begrotingsafwijking is veroorzaakt. Zo is bij programma 7 een 


overschrijding op de bijstandsverlening geconstateerd van € 265.000. De oorzaak van deze over-


schrijding blijkt niet duidelijk uit de analyse in de toelichting op de programmarekening. Tegen-


over de hogere bijstandsuitkeringen staat overigens een bate in verband met een aanvullende uit-


kering van het ministerie van SZW, waarop wij in de volgende paragraaf ingaan. 


3.3 Aanvullende uitkering inkomensdeel WWB 


In de jaarrekening 2009 van uw gemeente is een vordering op het ministerie van SZW opgenomen 


ad € 237.210. Deze vordering is opgenomen aangezien de toegekende lumpsum-financiering voor 


het inkomensdeel Wet Werk en Bijstand, waaruit de bijstandsuitkeringen door uw gemeente be-


kostigd moeten worden, niet voldoende bleek te zijn. Deze overschrijding is veroorzaakt door de 


toeneming/toekenning van het aantal WWB aanvragen gedurende 2009.  


Om in aanmerking te komen voor een aanvullende uitkering dient uw gemeente aan diverse eisen 


te voldoen. Zo dient er sprake te zijn van een uitzonderlijke situatie op de arbeidsmarkt. Of uw 


gemeente voldoet aan de gestelde eisen wordt bepaald door het ministerie van SZW. De daadwer-


kelijke toekenning van deze aanvullende uitkering is hiermee niet zeker. Uw gemeente heeft aan-


gegeven te verwachten dat deze aanvullende uitkering toegekend wordt, vandaar dat een vorde-


ring in de jaarrekening 2009 is opgenomen. Wij hebben vooralsnog geen reden om aan te nemen 


dat deze vordering niet terecht is. 


3.4 Onderhoudsvoorziening 


Uw gemeente heeft een voorziening gevormd ter egalisatie van de kosten van groot onderhoud 


aan de diverse gemeentelijke gebouwen. De jaarlijkse toevoeging aan de onderhoudsvoorziening 


is gebaseerd op de beleidsnota onderhoud gemeentelijke gebouwen periode 2008-2012. Doordat 


er sprake is van uitgesteld onderhoud zit in de voorziening ultimo 2009 een bedrag van € 988.000, 


terwijl op grond van dit plan de voorziening ultimo 2009 € 640.000 zou moeten bedragen. De 


oorzaak van het uitstel van onderhoud zijn diverse ontwikkelingen in gemeentelijke huisvesting, 


waaronder de huisvesting van sportaccommodaties. In afwachting van de uitkomst van deze ont-


wikkelingen is het onderhoud aan diverse gebouwen uitgesteld.    
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Vanwege deze ontwikkelingen in de gemeentelijke huisvesting adviseren wij u, op het moment 


dat er duidelijkheid bestaat over de huisvestingssituatie, de financiële paragraaf uit het onder-


houdsplan te actualiseren en de jaarlijkse dotatie aan en de stand van de betreffende voorzieningen 


hierop af te stemmen.  


3.5 Single information Single audit 


Het aantal specifieke uitkeringen dat via de SiSa-bijlage bij de programmarekening wordt afgere-


kend is gestegen naar 108. Uw gemeente heeft in 2009 in totaal 15 SiSa-regelingen. 


Op grond van het Besluit accountantscontrole provincies en gemeenten, artikel 5 lid 4, rapporte-


ren wij in dit rapport over de fouten en onzekerheden betreffende de specifieke uitkeringen die in 


2009 onder SiSa vallen. Wij hebben de controle op deze regelingen uitgevoerd. Hierbij zijn geen 


financiële fouten of onzekerheden geconstateerd.  


Volledigheidshalve geven wij hierna een overzicht van onze bevindingen in de vorm van de door 


BZK voorgeschreven tabel met fouten en onzekerheden:  


 


 
Specifieke uitkering of overig Fout of  


onzekerheid 


Financiële 


omvang in 


euro’s 


Toelichting 


fout/onzeker-


heid 


14 Regeling dagarrangementen en combinatiefuncties Geen 0 Nvt 


22B Programma Externe Veiligheid (EV) Geen 0 Nvt 


27 Subsidieregeling aanpak zwerfafval  Geen 0 Nvt 


50C Investering stedelijke vernieuwing (ISV) Geen 0 Nvt 


59B Brede doeluitkering verkeer en vervoer Geen 0 Nvt 


72 Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Geen 0 Nvt 


74 Wet Werk en Bijstand (WWB) - inkomensdeel en 


overgangsindicator werkdeel 


Geen 0 Nvt 


75 Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk ar-


beidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) 


Geen 0 Nvt 


76 Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk ar-


beidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) 


Geen 0 Nvt 


78 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 


2004) 


Geen 0 Nvt 


79  Wet Werkloosheidsvoorziening (WWV) Geen 0 Nvt 


82 Participatiebudget Geen 0 Nvt 


83 Schuldhulpverlening Geen 0 Nvt 


94 Brede doeluitkering Centra voor Jeugd en Gezin (BDU 


CJG) 


Geen 0 Nvt 


108 Wet Educatie Beroepsonderwijs niet G-31 Geen  0 Nvt 
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4. Controle rechtmatigheid 


4.1 Implementatie financiële rechtmatigheid in uw gemeente 


Ingevolge het Besluit accountantscontrole provincies en gemeenten (BAPG) heeft de accountants-


controle ingaande 2004 naast de controle op de getrouwheid van de jaarrekening ook betrekking 


op de financiële rechtmatigheid van de baten, lasten en balansmutaties. Voor deze rechtmatig-


heidscontrole is de getrouwheidscontrole uitgebreid met 3 nieuwe criteria, namelijk het begro-


tingscriterium (boeking binnen het begrote bedrag), het M&O-criterium (juistheid verstrekte ge-


gevens inzake subsidies en uitkeringen) en het voorwaardencriterium (naleving van in wet- en re-


gelgeving opgenomen voorwaarden zoals prestaties, termijnen en administratieve verplichtingen). 


In voorgaande jaren zijn op basis van een risicoanalyse voor de belangrijkste financiële processen 


interne controleplannen ontwikkeld. Mede naar aanleiding van de uitkomsten van de gehouden 


controles in 2008, zijn deze in 2009 geactualiseerd. Aan de hand van deze interne controleplannen 


is vervolgens voor 2009 verbijzonderde interne controle uitgevoerd om zowel de rechtmatigheid 


als getrouwheid van de baten en de lasten en de balansmutaties vast te stellen. De interne contro-


les zijn van dusdanig niveau dat wij hierop kunnen steunen voor wat betreft ons oordeel over de 


naleving van wet- en regelgeving bij de totstandkoming van baten en lasten in de jaarrekening van 


uw gemeente. In onze managementletter 2009, waarop wij in hoofdstuk 7 ingaan, hebben wij u 


geadviseerd deze verbijzonderde interne controles reeds gedurende het jaar uit te voeren. Over 


2009 vonden deze controles namelijk vooral na afloop van het jaar plaats.  


In de volgende paragraaf geven wij een overzicht van onze bevindingen betreffende de 3 criteria 


die aanvullend op de reguliere getrouwheidscriteria zijn onderzocht. 


4.2 Bevindingen rechtmatigheidscontrole 


Begrotingscriterium 


De toe te passen normen voor het begrotingscriterium zijn gebaseerd op artikel 189, 190 en 191 


van de Gemeentewet en moeten door de gemeenteraad zelf nader worden ingevuld en geconcreti-


seerd. Dit gebeurt door middel van de begroting en via de verordening op het financieel beheer ex 


artikel 212 van de Gemeentewet. 


Het begrotingscriterium is verder verfijnd en uitgewerkt in de kadernota 2009 van het Platform 


Rechtmatigheid Provincies en Gemeenten (PRPG). Daaruit blijkt dat het overschrijden van de be-


groting altijd onrechtmatig is, maar niet in alle gevallen hoeft te worden meegewogen in het ac-


countantsoordeel. De gemeenteraad kan nadere regels stellen voor het bij het oordeel van de ac-


countant laten meewegen van kostenoverschrijdingen, die worden gecompenseerd door direct ge-


relateerde opbrengsten, kostenoverschrijdingen passend binnen het beleid en kostenoverschrijdin-


gen bij open-einde regelingen.  
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In die gevallen dat de gemeenteraad (zoals in uw gemeente) geen nader beleid stelt, geldt het uit-


gangspunt dat deze kostenoverschrijdingen door de accountant niet worden betrokken bij de be-


slissing of al dan niet een goedkeurende accountantsverklaring kan worden gegeven.  


Deze kostenoverschrijdingen moeten dan wel goed herkenbaar in de jaarrekening zijn opgeno-


men. Daarnaast moet de accountant in het verslag van bevindingen deze kostenoverschrijdingen, 


waarvan het college in de jaarrekening moet aangeven dat ze nog dienen te worden geautoriseerd 


door de gemeenteraad, aan de orde stellen.  


Uw programmarekening is ingericht naar 9 programma‟s. Voor 4 programma‟s is sprake van be-


grotingsoverschrijding van de lasten (vóór resultaatbestemming).  


Voor een inhoudelijke analyse van de overschrijdingen verwijzen wij naar de toelichting op de 


programmarekening. Hierin is een analyse opgenomen van de begrotingsafwijkingen en in over-


eenstemming met de typeringen zoals opgenomen in de Kadernota van het PRPG. Het college 


heeft aangegeven dat de afwijkingen ten opzichte van de begroting na laatste wijziging passen 


binnen het door de raad vastgestelde beleid en daarmee voldoen aan het criterium van begrotings-


rechtmatigheid.  


M&O-criterium 


Als onderdeel van onze controleopdracht dienen wij na te gaan of het M&O-beleid, gelet op de 


mogelijkheden die er zijn, voldoende actueel is. Wij hebben geconstateerd dat in veel gevallen in 


de verordeningen en procedures bepalingen zijn opgenomen ter voorkoming van misbruik en on-


eigenlijk gebruik. Wij hebben op het gebied van M&O-beleid geen onrechtmatigheden aangetrof-


fen, welke effect hebben op de strekking van de accountantsverklaring. 


Voorwaardencriterium 


Uw gemeente moet voldoen aan een veelheid van externe en interne wet- en regelgeving. Wij zijn 


bij onze controle op het voorwaardencriterium uitgegaan van het door u vastgestelde normenkader 


voor de accountantscontrole. Wij hebben bij onze controle op het gebied van de externe en interne 


wet- en regelgeving geen onrechtmatigheden groter dan de rapporteringstolerantie (€ 50.000)  


aangetroffen.  


4.3 Niet financiële rechtmatigheid 


De niet-financiële rechtmatigheid heeft betrekking op handelingen en beslissingen van niet-


financiële aard. In grote lijnen betreft dit handelingen waaruit geen (directe) baten, lasten en ba-


lansmutaties voortvloeien. De accountant dient voor deze beheershandelingen na te gaan of de ri-


sico‟s in beeld zijn. 
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Uw gemeente beschikt over een systeem van risico-inventarisatie en risicoafweging. Onder meer 


wordt bij het opstellen van beleidsplannen, begroting en jaarrekening nagegaan welke risico‟s 


worden gelopen en worden deze risico‟s zoveel mogelijk gekwantificeerd. De mogelijke financië-


le gevolgen worden door de accountant onderzocht wanneer dit interne systeem (indicaties van) 


bepaalde risico‟s uitwijst. In dit verband is de registratie van claims, procedures en bezwaarschrif-


ten een belangrijk element. 


Geconstateerde niet-financiële onrechtmatigheden hebben geen gevolgen voor de strekking van de 


accountantsverklaring. Bij onze controle hebben wij overigens geen afwijkingen geconstateerd. 


5. Ontwikkelingen en analyse resultaat en vermogen 


In de volgende paragrafen geven wij onze analyse van uw resultaat en vermogen. 


5.1 Resultaat 


In de verslaggevingsregels van gemeenten (het BBV) wordt een duidelijk onderscheid gemaakt 


tussen resultaatbepaling en resultaatbestemming. Alle baten en lasten dienen via de programma-


rekening te lopen. Er mogen geen baten of lasten rechtstreeks in het eigen vermogen worden ge-


muteerd. De mutaties in het eigen vermogen vinden plaats door middel van de resultaatbestem-


ming. 


Het resultaat vóór bestemming bedraagt € 3.642.000 voordelig. Per saldo is € 3.142.000 aan de re-


serves toegevoegd, zodat het uiteindelijke nog te bestemmen jaarresultaat € 500.000 voordelig  


bedraagt.  


In onderstaand overzicht hebben wij de mutaties in de reserves schematisch weergegeven 


(x € 1.000): 


 


Ontwikkeling Eigen Vermogen 2007 2008 2009 


Stand van de reserves per 1 januari 70.830 68.574 71.135 


Tussentijdse mutaties in de reserves  -2.605 2.576 3.142 


Subtotaal 68.225 71.150 74.277 


Nog te bestemmen resultaat boekjaar (2007 en 2009 voor-


delig; 2008 nadelig) 


349 -15 500 


Stand van de reserves per 31 december 68.574 71.135 74.777 
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De reserves van uw gemeente zijn in 2009 met een bedrag van € 3.642.000 toegenomen.  


Dit komt overeen met het resultaat voor bestemming. 


Onderstaand geven wij een overzicht van de ontwikkeling van het resultaat van 2007 tot en met 


2009 (x € 1.000), zowel voor als na bestemming. 


 
 


Voor een analyse van het rekeningresultaat 2009 ten opzichte van de begroting verwijzen wij naar 


uw toelichting op de programmarekening. In de programmaverantwoording van het jaarverslag is 


een beleidsmatige toelichting gegeven op de programma‟s. 


  


-3.000


-2.000


-1.000


0


1.000


2.000


3.000


4.000


2007 2008 2009


Resultaatontwikkeling 2007-2009


Resultaat


voor bestemming


Resultaat


na bestemming


Het accountantsverslag heeft betrekking op de controle van de jaarrekening 2009 van de 
gemeente Dalfsen, en kan alleen in samenhang met deze jaarrekening worden gelezen. 







15/20 


27 mei 2010 


 


 


 
 


5.2 Financiële structuur 


Voor een inzicht in de financiële structuur geven wij van de balans per jaarultimo de volgende 


samenvatting: 


 


Bedragen x € 1 miljoen 


 2008  2009 


Beschikbaar op lange termijn:    


 Reserves 71,1  74,3 


 Saldo rekening van baten en lasten 0,0  0,5 


 Voorzieningen 2,4  2,4 


 Schulden op lange termijn 7,9  6,5 


Totaal beschikbaar 81,4  83,7 


    
Vastgelegd op lange termijn:    


 Vaste activa 48,4  48,3 


 Voorraad grond 28,0  30,2 


Totaal vastgelegd 76,4  78,5 


    
Overschot aan op lange termijn beschikbare middelen 5,0  5,2 


Ultimo 2009 was sprake van een overschot aan op lange termijn beschikbare middelen van  


€ 5,2 miljoen, tegen een overschot van € 5,0 miljoen ultimo 2008.  


5.3 Weerstandsvermogen 


In de paragraaf Weerstandsvermogen van uw programmaverantwoording bent u nader ingegaan 


op de weerstandscapaciteit in relatie tot de risico‟s waarvoor geen voorzieningen zijn gevormd of 


verzekeringen zijn afgesloten. Deze risico‟s zijn door u wel beschreven, maar niet gekwantifi-


ceerd in een benodigde weerstandscapaciteit.  


Per ultimo 2009 bedraagt het saldo van de Algemene reserves € 5,5 miljoen (2008 € 6,2 miljoen). 


De overige reserves worden als gebonden aangemerkt, omdat deze worden benut voor eigen fi-


nanciering. In de paragraaf weerstandsvermogen is daarnaast aangegeven dat er sprake is van stil-


le reserves (bijvoorbeeld in de vorm van overwaarde van vaste activa) en een onbenutte belasting-


capaciteit, die echter niet gekwantificeerd zijn.  
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Economische crisis 


Door de economische crisis en de mede daardoor te verwachten ontwikkelingen, waaronder be-


zuinigingen door de Rijksoverheid, loopt u het risico dat beleidsdoelstellingen financieel niet of 


moeilijk haalbaar zullen zijn en uw financiële positie verslechtert. Om deze reden heeft u in het 


najaar van 2009, voorafgaande aan de vaststelling van de programmabegroting 2010, nagegaan in 


hoeverre er nog “lucht” in uw begroting aanwezig is. Daartoe zijn op grond van een analyse de 


budgetten beoordeeld op de aanwezigheid van mogelijke structurele voor- en nadelen binnen de 


budgetten.  


In meerjarenbegrotingsperspectief betekent de uitkomst van voornoemde analyse dat voor de ja-


ren 2010 tot en met 2013 (forse) negatieve begrotingssaldi worden voorzien.  


Doordat de weerstandscapaciteit niet is bepaald en risico‟s niet financieel zijn vertaald, is het niet 


mogelijk een uitspraak te doen over de weerstandscapaciteit van uw gemeente. Wij adviseren u 


hierin te voorzien, mede gezien de economische ontwikkelingen, de aanstaande bezuinigingen 


door het Rijk en de mogelijke invloed hiervan op de financiële positie van uw gemeente.  


 


6. Grondexploitatie 


6.1 Grondbeleid 


De grondexploitaties nemen bij uw gemeente een belangrijke plaats in. In uw jaarverantwoording 


worden in de paragraaf Grondbeleid en in de toelichting op de balanspost Voorraden diverse as-


pecten van de grondexploitatie uiteengezet. De belangrijkste balansposten met betrekking tot 


grondexploitatie zijn Voorraden (ultimo 2009 € 30,1 miljoen) en de Reserve Algemeen Grondbe-


drijf (saldo ultimo 2009 € 6,1 miljoen). In aanvulling op uw jaarverantwoording geven wij hierop 


de volgende toelichting. 


6.2 Voorraden 


De voorraden inzake grondexploitatie per jaarultimo betreffen: 


 Bedragen x € 1.000 


 2008 2009 


 Niet in exploitatie genomen gronden 23.669 19.079 


 Onderhanden werk (in exploitatie genomen gronden) 4.260 11.057 


Totaal 27.929 30.136 
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Niet in exploitatie genomen gronden 


De niet in exploitatie genomen gronden zijn in 2009 afgenomen met € 4,6 miljoen. Dit is met na-


me veroorzaakt door het in exploitatie nemen van complex Westerbouwlanden Noord. De opper-


vlakten en de boekwaarden per m² van de betreffende gronden gaven geen aanleiding tot afwaar-


dering naar eventuele marktwaarde. Het complex met de hoogste boekwaarde is complex Vechts-


traat. Momenteel wordt, na het afketsen van onderhandelingen met een projectontwikkelaar, een 


nieuw stedenbouwkundig plan voor dit complex ontwikkeld. Vanwege de gunstige ligging van dit 


complex verwacht uw gemeente de volledige boekwaarde terug te verdienen.   


Onderhanden werk (in exploitatie genomen bouwgronden) 


Het onderhanden werk is in 2009 toegenomen met € 6,8 miljoen. Dit is voor € 5,9 miljoen het ge-


volg van het in exploitatie nemen van complex Westerbouwlanden Noord, voor € 4,2 miljoen als 


gevolg van investeringen en voor een bedrag van per saldo € 0,6 miljoen aan gerealiseerde 


winsten als gevolg van winst- en verliesnemingen in 2009 bij diverse complexen. Daarnaast is 


voor een bedrag ad € 3,9 miljoen aan opbrengsten gerealiseerd (verkopen van kavels en overige 


opbrengsten).  


De Reserve Algemeen Grondbedrijf dient om risico‟s binnen de grondexploitaties van uw ge-


meente op te vangen. De reserve heeft ultimo 2009 een stand van € 6,1 miljoen. Wij adviseren u 


te bezien of het in 2007 vastgestelde referentiebedrag van € 4,2 miljoen momenteel nog actueel is. 


Voor een verdere toelichting op de grondexploitatie verwijzen wij u naar de paragraaf Grondbe-


leid van uw jaarverslag. 


De economische crisis kan grote invloed hebben op de resultaten van (gemeentelijke) grondex-


ploitaties. Veel gemeenten hebben inmiddels, mede met het oog op de jaarcijfers, de grondexploi-


tatie opnieuw laten doorrekenen. Dit heeft in veel gevallen effect op de gemeentebegroting, mede 


omdat een lagere bouwproductie ook leidt tot minder OZB en leges.  


De voornaamste effecten op de grondexploitatie zijn uitstel van projecten en dalende vastgoed-


prijzen. Door de vertragingen lopen de rentekosten van gemeenten op. Het duurt immers langer 


voordat investeringen in grond tot inkomsten leiden. Uw gemeente heeft ultimo 2009 nog voor 


circa € 47 miljoen aan verkopen te realiseren. Dit betekent een inherent risico, en maakt u tot op 


zekere hoogte gevoelig voor de huidige marktontwikkelingen.  


Uw gemeente heeft nog geen afzonderlijk onderzoek uitgevoerd naar de effecten van de economi-


sche crisis op de grondexploitaties van uw gemeente, aangezien de ontwikkeling van de verkopen 


hier momenteel geen aanleiding toe geeft. Bij alle in exploitatie genomen complexen worden po-


sitieve exploitatiesaldi voorzien, gebaseerd op de meest recente exploitatieberekeningen (per 1 ja-


nuari 2010). Wij adviseren u de ontwikkelingen binnen de grondexploitatie van uw gemeente 


nauwlettend te blijven volgen.  
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7. Interne beheersing 2009 


7.1 Algemeen 


Als onderdeel van de jaarrekeningcontrole hebben wij in november 2009 een interim-controle uit-


gevoerd. Deze interim-controle is primair gericht op de opzet, het bestaan en de werking van 


maatregelen van administratieve organisatie en interne beheersing (AO/IB), voor zover van be-


lang voor onze controle op de betrouwbaarheid van de in de jaarrekening opgenomen gegevens. 


Onze bevindingen, voortvloeiend uit de interim-controle, zijn en detail vastgelegd in een mana-


gementletter welke op 26 januari 2010 in definitieve vorm is uitgebracht aan het directieteam van 


uw gemeente. 


In onze managementletter concluderen wij dat uw gemeente over het algemeen op toereikende 


wijze vorm heeft gegeven aan het planning & controlinstrumentarium. Een belangrijk aandachts-


punt is de verbijzonderde interne controle. Tijdens onze interim-controle hebben wij vastgesteld 


dat de verbijzonderde interne controle in 2009 niet tijdig is uitgevoerd. De structurele inbedding 


van de verbijzonderde interne controlefunctie binnen uw gemeentelijke organisatie is nog in ont-


wikkeling.  


Om deze structurele inbedding te realiseren is in 2009 een “Beleidsnotitie interne controle” opge-


steld. In deze beleidsnotitie wordt de samenhang behandeld tussen de verschillende gemeentelijke 


control- en onderzoeksinstrumenten. Ingaande 2010 zal de uitvoering van de verbijzonderde in-


terne controle worden gecoördineerd door de directiestaf. De beleidsnotitie is een goede basis om 


een forse impuls te geven aan de realisatie van de doelstelling om te komen tot de structurele in-


bedding van bovenbedoelde interne controlefunctie.  


De verbijzonderde interne controles over 2009 zijn in januari en februari 2010 alsnog uitgevoerd, 


waardoor wij deze werkzaamheden hebben kunnen gebruiken om ons mede een oordeel te vor-


men over de rechtmatigheid van de baten, de lasten en de balansmutaties in de jaarrekening van 


uw gemeente. Uit de samenvattende rapportage naar aanleiding van de uitvoering van voornoem-


de verbijzonderde interne controles, blijkt dat de borging in procedures van de naleving van het 


nieuwe gemeentelijke inkoop- en aanbestedingsbeleid en de Europese aanbestedingsregels een be-


langrijk aandachtspunt is bij uw gemeente. Het in 2009 vastgestelde gemeentelijk inkoop- en aan-


bestedingsbeleid bevat het beleid in hoofdlijnen. De uitwerking van dit beleid zal nog nader moe-


ten worden uitgewerkt. Wij adviseren u om het inkoopproces zo in te richten, dat het gemeentelijk 


inkoop- en aanbestedingsbeleid kan worden nageleefd. Hierbij valt te denken aan het ontwikkelen 


van een checklist die dient te worden gehanteerd ter onderbouwing van de te volgen inkoop- en 


aanbestedingsprocedures. Inmiddels heeft het college van burgemeester en wethouders in maart 


2010 de opdracht verstrekt om in DOSZ-verband een inkoophandboek samen te stellen. Hierin 


zullen ook de te volgen procedures/werkprocessen en de te hanteren checklisten worden opgeno-


men. 
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Verder hebben wij in onze managementletter aandacht geschonken aan actuele ontwikkelingen, 


zoals de gewijzigde treasurywetgeving, het participatiebudget en de omgevingsvergunning  


(Wabo).  


7.2 Geautomatiseerde gegevensverwerking 


Onze jaarrekeningcontrole is gericht op het geven van een oordeel over de jaarrekening zelf en is 


niet primair gericht op het doen van uitspraken over de betrouwbaarheid en de continuïteit van de 


geautomatiseerde gegevensverwerking als geheel of van onderdelen daarvan. Onze bevindingen 


op dat gebied raken dan ook slechts die onderdelen die wij onderzocht hebben, wat wil zeggen dat 


wij ter zake geen volledigheid pretenderen. Hiervoor is een specifiek daarop gericht onderzoek 


noodzakelijk. 


 


Algemeen 


Wij hebben in het kader van onze controle de inrichting van de algemene ICT-


beheersingsmaatregelen beoordeeld. Naar aanleiding hiervan zijn diverse adviespunten met be-


trekking tot de geautomatiseerde gegevensverwerking onder de aandacht van het directieteam ge-


bracht. Wij hebben onder meer aandacht gevraagd voor de handhaving van het vastgestelde wijzi-


gingsbeheerbeleid. Als nieuwe patches, releases of versies van de verschillende (bedrijfs)kritische 


applicaties in de productieomgeving worden geïnstalleerd en niet conform het vastgestelde beleid 


zijn getest, vormt dit een risico voor de integriteit en beschikbaarheid van de geautomatiseerde in-


formatievoorziening. 


 


Implementatie online autoriseren inkoopfacturen (Online Approval) 


Uw gemeente heeft Deloitte Enterprise Risk Services gevraagd een onderzoek uit te voeren naar 


de kwaliteit van het stelsel van interne beheersingsmaatregelen welke de integriteit, exclusiviteit 


en controleerbaarheid van de gegevensverwerking en informatieverstrekking van het proces van 


elektronisch verwerken en autoriseren van inkoopfacturen in de financiële administratie dienen te 


waarborgen.  


Uit de gesprekken met de medewerkers, de beoordeelde documentatie en review van systemen 


zijn een aantal verbeterpunten naar voren gekomen. Zo zijn de autorisaties zoals deze in de bud-


gethoudersregeling is opgenomen, in 2009 nog niet c.q. nog niet correct in Online Approval inge-


voerd. Tevens hebben medewerkers van de afdeling Financiën en Belastingen, die ook betrokken 


zijn bij het scannen, registreren en het verwerken van facturen, de mogelijkheid facturen te autori-


seren. Dit is vanuit het oogpunt van functiescheiding en gezien de bepalingen in de budgethou-


dersregeling van uw gemeente ongewenst.  


Wij hebben de bevindingen onder de aandacht van de afdeling Financiën en Belastingen gebracht. 


Ons werd meegedeeld dat recentelijk de nodige verbeteringen zijn aangebracht in de geprogram-


meerde beheersmaatregelen. 
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Bij het uitvoeren van aanvullende werkzaamheden hebben wij geen fouten geconstateerd rond de 


verwerking van de inkoopfacturen in de financiële administratie.  


8. Frauderisico 


Van de accountant wordt op grond van de regels van de beroepsorganisatie (NIVRA) een profes-


sioneel-kritische houding verwacht ten aanzien van afwijkingen van materieel belang als gevolg 


van fraude in de jaarrekening. Ter invulling van deze professioneel-kritische houding zal de ac-


countant een inschatting moeten maken van de frauderisico‟s, zich een beeld moeten vormen van 


de maatregelen van interne beheersing die de organisatie heeft getroffen om mogelijke fraudes 


van materieel belang te voorkomen en moeten bezien of deze maatregelen effectief zijn. Wanneer 


sprake is van een aanwijzing voor fraude, zal de accountant dit moeten communiceren met, af-


hankelijk van de aard van de fraude, de direct leidinggevende, het college en, in sommige geval-


len (fraude in de top van de organisatie) en wanneer onvoldoende herstelwerkzaamheden worden 


ondernomen, de raad.  


Om invulling te geven aan de eerdergenoemde verplichting hebben wij een fraudediscussie ge-


voerd binnen het controleteam en met medewerkers van de afdeling Financiën en Belastingen van 


uw gemeente, waarbij wij de nadruk hebben gelegd op de eventuele mogelijkheden van materiële 


onjuistheden als gevolg van fraude in de jaarstukken, en op preventieve maatregelen daarbij. Van 


het college hebben wij de bevestiging ontvangen dat er geen onregelmatigheden zijn geconsta-


teerd. Daarnaast hebben wij conform onze beroepsregels zelfstandig werkzaamheden uitgevoerd 


die erop waren gericht om het risico van het “omzeilen” van de interne beheersingsmaatregelen 


door het management te detecteren. Tevens hebben wij specifieke controles uitgevoerd op memo-


riaalboekingen, controles van schattingen en zijn wij alert geweest op significante en ongebruike-


lijke transacties.  


Hoewel wij, zoals hiervoor beschreven, een kritische houding hebben ten opzichte van risico‟s 


van fraude in de jaarrekening, merken wij op dat onze controle niet specifiek gericht is op het ont-


dekken van fraude. Tijdens de uitvoering van onze controle van de jaarrekening 2009 hebben wij 


geen aanwijzingen verkregen dat er sprake is geweest van fraude. 
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