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Geacht bestuur, 

Hierbij ontvangt u een gestempeld exemplaar van de jaarrekening 2016 en onze getekende 
controleverklaring d.d. 14 april 2017. Tevens zenden wij u vier afschriften van bovengenoemde 
controleverklaring. 

De controleverklaring, die is voorzien van een originele handtekening, dient te worden opgenomen in 
de 'Overige gegevens' bij de originele, door het bestuur ondertekende, jaarrekening. Dit origineel is ten 
behoeve van uw eigen archief. Een afschrift van de controleverklaring is voorzien van de naam van de 
externe accountant, echter zonder persoonlijke handtekening. Wij bevestigen u akkoord te gaan met 
het opnemen van een afschrift in de 'Overige gegevens' opgenomen bij een kopie van de jaarrekening 
2016, die identiek is aan het bijgevoegde gestempelde exemplaar. 

Ondertekening en vaststelling van de jaarrekening 
Eén exemplaar van de jaarrekening dient te worden ondertekend door de leden van het bestuur 
voordat de jaarrekening (met daaraan toegevoegd het jaarverslag en de 'Overige gegevens') wordt 
aangeboden aan het bestuur van Openbaar Lichaam Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en 
Omstreken. De jaarrekening dient te worden vastgesteld door het bestuur van Openbaar Lichaam 
Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en Omstreken. Deze vaststelling dient te worden genotuleerd. 
Indien de jaarrekening niet binnen 45 dagen na de datum van afgifte van onze controleverklaring 
wordt vastgesteld vervalt onze toestemming om onze controleverklaring in de 'Overige gegevens' bij de 
jaarrekening op te nemen. Wij verzoeken u in dat geval met ons contact op te nemen om de situatie te 
bespreken. 

Graag verzoeken wij u om een kopie van het ondertekende exemplaar van de jaarrekening aan ons toe 
te sturen voor ons dossier. 

Gebeurtenissen na balansdatum 
Indien er, vóór vaststelling van de jaarrekening, omstandigheden met belangrijke financiële gevolgen 
voor de vennootschap (gebeurtenissen na balansdatum) blijken, dient de jaarrekening te worden 
aangepast. Uiteraard vervalt in die situatie onze bovengenoemde toestemming. 
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Toestemming openbaarmaking controleverklaring en daaraan verbonden 
voorwaarden 
Wij bevestigen u ermee akkoord te gaan om een afschrift van onze controleverklaring openbaar te 
maken tezamen met de volledige jaarrekening (met daaraan toegevoegd het jaarverslag en de 'Overige 
gegevens')i mits de opgemaakte jaarrekening ongewijzigd wordt vastgesteld door het bestuur van 
Openbaar Lichaam Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en Omstreken. 

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

Kwaliteit IT-omgeving 
Op grond van artikel 2:393 lid 4 BW is de accountant verplicht om zijn bevindingen met betrekking tot 
de betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking te rapporteren. 
Onze controle heeft geen bevindingen opgeleverd die in dit kader moeten worden gerapporteerd. 

De verantwoordelijkheid met betrekking tot de betrouwbaarheid en continuïteit van de 
geautomatiseerde gegevensverwerking ligt primair bij het management van Openbaar Lichaam 
Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en Omstreken. Het doel van onze jaarrekeningcontrole is het 
vormen van een oordeel over de getrouwheid van de jaarrekening als geheel. Het is niet de doelstelling 
van een jaarrekeningcontrole om zekerheid te verschaffen over de betrouwbaarheid en continuïteit van 
de geautomatiseerde gegevensverwerking als geheel of delen daarvan. 

Wij zijn niet gevraagd een separaat onderzoek uit te voeren naar de betrouwbaarheid en continuïteit 
van de geautomatiseerde gegevensverwerking als geheel of delen daarvan. Wij wijzen u erop dat, als 
wij aanvullende werkzaamheden zouden hebben verricht naar de betrouwbaarheid en continuïteit van 
de geautomatiseerde gegevensverwerking als geheel of delen daarvan, wij wellicht aanvullende 
bevindingen zouden hebben geconstateerd en gerapporteerd die voor u van belang zijn. 

Fraude 
De primaire verantwoordelijkheid voor het voorkomen en ontdekken van fraude en onjuistheden 
berust bij het management. Het bestuur ziet erop toe dat het management 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. 

Zouden wij tijdens de controlewerkzaamheden een fraude hebben ontdekt, dan zouden wij deze aan u 
hebben gerapporteerd. Indien, in het geval van fraude van materieel belang ten aanzien van de 
financiële verantwoording, door u geen adequate maatregelen worden getroffen, zijn wij gehouden 
hiervan melding te maken bij de bevoegde autoriteiten. 

Tijdens onze controle van de jaarrekening 2016 zijn ons geen aanwijzingen van fraude gebleken. 

Openbaar Lichaam Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en Omstreken, 14 april 2017, MAfe0400244ļRtBZsk 
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Tot het geven van een nadere toelichting zijn wij gaarne bereid. 

Hoogachtend, 
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. 

L 
pa 

Bijlagen 

Openbaar Lichaam Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en Omstreken, 14 april 2017, MA1eo400244fRtBJsk 
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

Aan: het algemeen bestuur van Openbaar Lichaam Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en Omstreken 

Verklaring over dejamn'ekening 2016 
Ons oordeel 
Naar ons oordeel geeft de in deze jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de 
grootte en de samenstelling van het vermogen van Openbaar Lichaam Vuilverbrandingsinstallatie 
Alkmaar en Omstreken op 31 december 2016 en van het resultaat over 2016 in overeenstemming met 
het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de bepalingen bij en 
krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). 

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de 
balansmutaties over 2016 in alle van materieel zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen in 
overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving waaronder de 
verordeningen van de gemeenschappelijke regeling. 

Wat we hebben gecontroleerd 
Wij hebben de in dit jaarstukken opgenomen jaarrekening 2016 van Openbaar Lichaam 
Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en Omstreken te Alkmaar ('de gemeenschappelijke regeling') 
gecontroleerd. De jaarrekening bestaat uit: 
» de balans per 31 december 2016; 
. de programmarekening over 2016; en 
» de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving 

en overige toelichtingen. 

Het stelsel voor financiële verslaggeving dat is gebruikt voor het opmaken van de jaarrekening is het 
Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de bepalingen bij en krachtens 
de WNT. 

De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (BADO) en de Regeling 
Controleprotocol WNT 2016 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in 
de paragraaf'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'. 

Ręf.: ^0400244 
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OnafJiankelijkheid 
Wij zijn onafhankelijk van Openbaar Lichaam Vuilverbrandinpinstallatie Alkmaar en Omstreken 
zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assuranceopdrachten 
(ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij 
voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 
oordeel. 

Verklaring over de in het jaarstukken opgenomen andere 
informatie 
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvatten de jaarstukken andere informatie, 
die bestaat uit: 
» het jaarverslag; 
» de overige gegevens. 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 
« met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; 
« alle informatie bevat die op grond van het Besluit begroting en verantwoording provincies en 

gemeenten (BBV) is vereist. 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen 
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële 
afwijkingen bevat. 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in het Besluit begroting en 
verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de Nederlandse Standaard 720. Deze 
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het 
jaarverslag en de overige gegevens in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording 
provincies en gemeenten (BBV). 

Verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 
en de accountantscontrole 
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 
Het bestuur is verantwoordelijk voor: 
» het opmaken en het getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met het 

Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de bepalingen bij en 
krachtens de WNT; en voor 

« een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de 
jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten 
of fraude. 

Openbaar Lichaam Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en Omstreken ~ Ref.: eOĄOOžĄĄ 
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Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de gemeenschappelijke regeling in 
staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van het genoemde 
verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteits
veronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de gemeenschappelijke regeling te 
liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. 
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of 
de gemeenschappelijke regeling haar bedrijfsactiviteiten kan voortzetten, toelichten in de 
jaarrekening. 

Onze verantivoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij 
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. 

Ons controleoordeel beoogt een redelijke mate van zekerheid te geven dat de jaarrekening geen 
afwijkingen van materieel belang bevat. Een redelijke mate van zekerheid is een hoge mate maar geen 
absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle 
afwijkingen ontdekken. 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs 
kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de 
economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit 
beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect 
van onderkende afwijkingen op ons oordeel. 

Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij 
onze controleverklaring. 

Rotterdam, 14 april 2017 
PricewaterhoUBeCoopers Accountants N.V. Coopers Accountants N.V. 

Ĺñ Á 
aansens RA 
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Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 2016 
van Openbaar Lichaam Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar 
en Omstreken 
In aanvulling op wat is vermeld in onze controleverklaring hebben wij in deze bijlage onze 
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening nader uiteengezet en toegelicht wat een 
controle inhoudt. 

De verantwoordelijkheden van de accountant voor de controle van de 
jaarrekening 
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel-kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (BADO), de Regeling 
Controleprotocol WNT 2016, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze doelstelling 
is om een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen dat de jaarrekening vrij van materiële afwijkingen 
als gevolg van fouten of fraude is. Onze controle bestond onder andere uit: 
» Het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel 

belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren 
van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en 
geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel 
belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, 
valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd 
voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing. 

» Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze 
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de 
interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling. 

» Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving 
en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die 
daarover in de jaarrekening staan. 

* Het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar 
is. Tevens op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de gemeenschappelijke 
regeling haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een 
onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze 
controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als 
de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn 
gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. 
Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een organisatie 
haar continuïteit niet langer kan handhaven. 

» Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 
opgenomen toelichtingen en het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de 
onderliggende transacties en gebeurtenissen. 

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de 
controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder 
eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. 

Openbaar Lichaam Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en Omstreken - Ref.: eoąoozĄĄ 
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

Aan: het algemeen bestuur van Openbaar Lichaam Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en Omstreken 

Verklaring over de jaarrekening 2016 
Ons oordeel 
Naar ons oordeel geeft de in deze jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de 
grootte en de samenstelling van het vermogen van Openbaar Lichaam Vuilverbrandingsinstallatie 
Alkmaar en Omstreken op 31 december 2016 en van het resultaat over 2016 in overeenstemming met 
het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de bepalingen bij en 
krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). 

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de 
balansmutaties over 2016 in alle van materieel zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen in 
overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving waaronder de 
verordeningen van de gemeenschappelijke regeling. 

Wat we hebben gecontroleerd 
Wij hebben de in dit jaarstukken opgenomen jaarrekening 2016 van Openbaar Lichaam 
Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en Omstreken te Alkmaar ('de gemeenschappelijke regeling') 
gecontroleerd. De jaarrekening bestaat uit: 
« de balans per 31 december 2016; 
« de programmarekening over 2016; en 
» de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving 

en overige toelichtingen. 

Het stelsel voor financiële verslaggeving dat is gebruikt voor het opmaken van de jaarrekening is het 
Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de bepalingen bij en krachtens 
de WNT. 

De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (BADO) en de Regeling 
Controleprotocol WNT 2016 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in 
de paragraaf 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'. 

Ref.: eoĄOOZĄĄ 
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Onafìiankelijkheid 
Wij zijn onafhankelijk van Openbaar Lichaam Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en Omstreken 
zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assuranceopdrachten 
(ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij 
voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 
oordeel. 

Verklaring over de in het jaarstukken opgenomen andere 
informatie 
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvatten de jaarstukken andere informatie, 
die bestaat uit: 
» het jaarverslag; 
» de overige gegevens. 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 
» met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; 
» alle informatie bevat die op grond van het Besluit begroting en verantwoording provincies en 

gemeenten (BBV) is vereist. 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen 
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële 
afwijkingen bevat. 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in het Besluit begroting en 
verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de Nederlandse Standaard 720. Deze 
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het 
jaarverslag en de overige gegevens in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording 
provincies en gemeenten (BBV). 

Verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 
en de accountantscontrole 
Verantivoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 
Het bestuur is verantwoordelijk voor: 
» het opmaken en het getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met het 

Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de bepalingen bij en 
krachtens de WNT; en voor 

» een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de 
jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten 
of fraude. 
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Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de gemeenschappelijke regeling in 
staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van het genoemde 
verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteits
veronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de gemeenschappelijke regeling te 
liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. 
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of 
de gemeenschappelijke regeling haar bedrijfsactiviteiten kan voortzetten, toelichten in de 
jaarrekening. 

Onze verantwoordelijkheden voor de eontì'ole van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij 
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. 

Ons controleoordeel beoogt een redelijke mate van zekerheid te geven dat de jaarrekening geen 
afwijkingen van materieel belang bevat. Een redelijke mate van zekerheid is een hoge mate maar geen 
absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle 
afwijkingen ontdekken. 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs 
kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de 
economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit 
beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect 
van onderkende afwijkingen op ons oordeel. 

Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij 
onze controleverklaring. 

Rotterdam, 14 april 2017 
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. 

Origineel getekend door drs. M.R.G. Adriaansens RA 
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Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 2016 
van Openbaar Lichaam Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar 
en Omstreken 
In aanvulling op wat is vermeld in onze controleverklaring hebben wij in deze bijlage onze 
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening nader uiteengezet en toegelicht wat een 
controle inhoudt. 

De verantwoordelijkheden van de accountant voor de controle van de 
jaarrekening 
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel-kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (BADO), de Regeling 
Controleprotocol WNT 2016, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze doelstelling 
is om een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen dat de jaarrekening vrij van materiële afwijkingen 
als gevolg van fouten of fraude is. Onze controle bestond onder andere uit: 
» Het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel 

belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren 
van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en 
geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel 
belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, 
valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd 
voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing. 

« Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze 
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de 
interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling. 

» Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving 
en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die 
daarover in de jaarrekening staan. 

» Het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar 
is. Tevens op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de gemeenschappelijke 
regeling haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een 
onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze 
controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als 
de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn 
gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. 
Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een organisatie 
haar continuïteit niet langer kan handhaven. 

» Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 
opgenomen toelichtingen en het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de 
onderliggende transacties en gebeurtenissen. 

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de 
controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder 
eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. 
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