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Onderwerp :  onderzoek jaarrekening 2013 
 
 
Geacht leden van de gemeenteraad, 
 
Inleiding 
Uw Commissie van Onderzoek (CvO), hierna te noemen ‘de commissie’, heeft van de 
gemeenteraad de taak gekregen het voorbereiden van voorstellen op het gebied van de 
controlerende en financiële functie van de gemeenteraad. Daarnaast heeft de commissie een 
taak in het begeleiden van de accountant bij de uitvoering van de controlewerkzaamheden die 
de accountant door de raad krijgt opgedragen. Dit geldt niet alleen voor de controle op de 
jaarrekening en het uitbrengen van een verslag van bevindingen bij deze controle, maar ook het 
begeleiden van aparte controle- en onderzoeksopdrachten die de raad aan de accountant kan 
verstrekken.  
 
Met deze brief rapporteert de commissie rechtstreeks aan de raad over de controle van de 
jaarrekening 2013. 
 
 
Vooraf 
De beleidsmatige vragen van financiële aard zijn behandeld in de commissie van onderzoek en 
de overige beleidsmatige vragen in de algemene raadscommissie van 5 juni 2014. Met deze 
wijze van behandeling van het jaarverslag 2013 doen wij recht aan het belangrijkste 
verantwoordingsstuk van de gemeente. Met het jaarverslag legt het college immers 
verantwoording af over de uitvoering van het beleid waarvan de raad de kaders vooraf heeft 
bepaald.  
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De commissie heeft in haar vergadering van 7 mei 2014 ter ondersteuning van ons onderzoek 
naar de jaarrekening 2013 en het daarbij behorende Verslag van bevindingen, zich laten 
bijstaan door onze accountant Ernst & Young en de gemeentesecretaris. Daarnaast heeft de 
commissie, de reactie van het college op de aanbevelingen van de accountant, betrokken in 
haar beraadslagingen. Dit verhoogt de informatie waarde van deze brief. 
 
 
Goedkeurende controleverklaring. 
De Commissie stelt vast dat evenals voorgaande jaren de jaarrekening een goedkeurende 
controleverklaring heeft gekregen, voor zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid.  
Daarnaast resteren er geen controleverschillen, met tevredenheid constateert de commissie 
deze constatering is voor het eerst gedaan. 
 
Voortgang. 
De accountant heeft geconstateerd dat de aanbevelingen uit 2012, over de analyse van het 
bestaan van vaste activa, de toereikendheid van de voorziening onderhoud gebouwen en de 
(verbijzonderde) interne controle, zichtbaar zijn opgevolgd. 
 
De accountant is van mening dat de gemeente de risico’s op een evenwichtige manier in beeld 
heeft gebracht, echter de omvang van de geïdentificeerde risico’s is substantieel gestegen. 
Deze is slechts in beperkte mate gecompenseerd door een hogere weerstandscapaciteit. 
Benadrukt wordt, dat een adequaat systeem van het monitoren en beheersen van de risico’s, 
belangrijk is. 
 
Bevindingen en aanbevelingen van de accountant. 
Het college, heeft zoals eerder vermeld, uitvoerig en pro - actief gereageerd op de 
aanbevelingen.  
 
Er wordt gewerkt aan de koppeling van de vastgoed registratie met de financiële administratie 
en er wordt nagegaan of het mogelijk is de waarde te kunnen bepalen van de panden waarvoor 
de gemeente in het verleden hypotheken heeft verstrekt aan ambtenaren.  
 
Met deze brief wil de commissie de raad voorstellen, zoals gebruikelijk, het college op te 
dragen, de nog resterende aanbevelingen van de accountant uit te voeren en de gemeenteraad 
over de uitvoering van de voortgang opvolging aanbevelingen te rapporteren. De rapportage 
kan geschieden via de daarvoor bestemde documenten uit de planning- en control- cyclus.  
Evenals in voorgaande jaren gaat de commissie het college uitnodigen om in haar vergadering 
van oktober a.s. met elkaar van gedachten te wisselen over de meest essentiële onderwerpen, 
zoals aangedragen door de commissie en opgenomen in het verslag van bevindingen. Ook het  
college kan  bespreekpunten aandragen. 
 
 
Bemerkingen  Commissie van Onderzoek. 
 
Het budget-  begrotingsbeheer is in opzet en uitvoering toereikend. Toch adviseert de 
commissie hier (blijvend) aandacht aan te besteden, het kan altijd beter. 
 
De commissie volgt samen met het college de: 

- Ontwikkelingen met betrekking tot de wet Hof en het terugdringen van de    
              schuldenpositie 

- Revitaliseren Generiek Toezicht 
- Voortgang toezeggingen memo ‘Reactie aanbevelingen accountant …’ 

  
De commissie heeft bij deze onderwerpen geen verdere specifieke opmerkingen meer en volgt 
de uitvoering van de door het college gedane toezeggingen.  
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In de vergadering van de commissie zijn daarnaast de onderstaande onderwerpen aan de orde 
gekomen: 

• A. Kostenplaatsen resultaat 550.000 (2012 1,5 miljoen) 
• B.  Interne controle 
• C. Risico’s met betrekking tot de gemeenschappelijke regelingen en de HVC 

 
A .Kostenplaatsen resultaat 550.000 euro. 
Zoals in voorgaande jaren wordt in de jaarrekening een kostenplaatsresultaat begroot en 
gerealiseerd. Dit resultaat bestaat uit een positief resultaat op de kostenverdeling. Het positieve 
resultaat is veroorzaakt doordat meer lasten zijn doorbelast aan programma’s dan werkelijk zijn 
gerealiseerd. Door het niet zuiver verdelen van de kostenplaatsen kan het inzicht in de 
daadwerkelijke besteding van bepaalde activiteiten en/of werkzaamheden worden vertroebeld.  
Daarnaast ontbreekt daardoor het zicht op de beheersing van de personeelskosten, de 
commissie wil hier in het najaar nader op in gaan. En dan ook met het college in overleg gaan 
in hoeverre wij de huidige werkwijze van de kostenplaatsen systematiek kunnen aanpassen 
 
B. Interne controle 
De interne audit is geborgd via de functie van rechtmatigheidsadviseur. Deze overlegt drie 
wekelijks met directeur en controllers. Indien de rechtmatigheidsadviseur constateert dat zaken 
blijven liggen bespreekt directeur dit in zijn overleg met betreffende afdelingshoofd.  
De externe accountant kan op deze werkwijze steunen.  
Wel is dit proces gericht op met name de financial audit (incl. het toetsen aan in- en externe 
regelgeving in het kader van rechtmatigheid) en nog niet zo zeer op de andere vormen zoals 
operational audits. De commissie wil deze laatste ontwikkeling volgen. 
 
C. Risico’s met betrekking tot de gemeenschappelijke regelingen en de  HVC. 
Regio breed wordt een plan van aanpak opgesteld om meer grip en zicht te krijgen op de  
gemeenschappelijke regelingen en de daarbij behorende risico’s. Dat heeft een hoge prioriteit. 
De commissie wil daar in het najaar met het college nader op ingaan.  
 
Daarnaast is een rapportage van de gezamenlijke rekenkamers van 23 deelnemende 
gemeenten in de Huisvuil Centrale Boekelermeer ( HVC) verschenen. Met het college wil de 
commissie  zicht krijgen op de risico’s met betrekking tot de HVC en  inzicht hebben op de 
weging van dit hoge risicoprofiel. Er moeten aanzetten gegeven worden om deze risico’s te 
managen, te beheersen en te verkleinen.  
 
Belangrijk is dat de HVC, maar ook de andere Gemeenschappelijke Regelingen alleen die 
taken uitvoeren waarvoor zij zijn ingesteld. Schoenmaker hou je bij je leest. 
 
Behandeling jaarrekening 2013 door de gemeenteraad 
De jaarrekening 2013 is door de Commissie van Onderzoek financieel−technisch onderzocht en 
besproken. De behandeling van de overige beleidsthema’s heeft plaatsgevonden in de 
algemene raadscommissie van  5 juni 2013 . Tijdens deze commissievergadering zijn de 
raadsfracties in de gelegenheid om financiële en  politiek-bestuurlijke vragen aan het college te 
stellen en zich een oordeel te vormen over de Jaarrekening 2013. 
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Concluderend 
Met de jaarrekening 2013 zit de gemeente Bergen goed op koers om de financiën beheersbaar 
en inzichtelijk te maken.  Zowel de financiële positie als het weerstandsvermogen zijn goed te 
noemen. De  jaarrekening voldoet in alle opzichten aan de wettelijke vereisten zoals 
opgenomen in het BBV ( Besluit Begroting en Verantwoording). 
 
De Jaarstukken zijn goed leesbaar. Het verhogen van de informatieve waarde is een continue 
proces, wat een sterke impuls zal krijgen als de kaderstelling door de raad bij de 
programmabegroting verbeterd wordt. Dit wordt opgepakt bij het traject van de doorontwikkeling 
van de programmabegroting. De commissie zal daar de eerste stappen in zetten. 
 
De Commissie van Onderzoek adviseert de Raad de nu overlegde jaarrekening ongewijzigd 
vast te stellen.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
De commissie van onderzoek 
J.J.A.S. Houtenbos, voorzitter  
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