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Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking
te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing.
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Ons kenmerk

Geachte dames en heren,
Wij hebben conform uw opdracht, als onderdeel van de controle van de
jaarrekening 2012, de interim-controle voor de gemeente Weert uitgevoerd.
U treft in deze managementletter de belangrijkste bevindingen aan.
Deze controle is primair gericht op de analyse en evaluatie van de interne
beheersingsomgeving en de daarin opgenomen maatregelen van inteme
controle. Tevens heeft deze controle als doelstelling om aandachtspunten ten
aanzien van de jaarrekening 2012 te signaleren en onder uw aandacht te
brengen, waarbij de focus ligt op de door u te lopen risico’s. De geselecteerde
werkzaamheden zijn afhankelijk van de door ons toegepaste oordeelsvorming,
met inbegrip van het inschatten van de risicos dat de jaarrekening een afwijking
van materieel belang bevat als gevoig van fraude of fouten. Bij het maken van
deze risico-inschattingen nemen wij de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de j aarrekening en voor het getrouwe beeld
daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in
de omstandigheden.

Hierdoor is onze analyse en evaluatie beperkter dan dat deze zou zijn geweest in
het kader van een opdracht tot het geven van een oordeel omtrent de opzet, het
bestaan, de effectiviteit en de efficiency van de interne beheersing als geheel en
bestrijkt daarom niet noodzakelijkerwijze alle in de interne organisatie vervatte
tekortkomingen.
Wij wijzen u erop dat deze managementletter is opgesteld ten behoeve van het
management van de gemeente Weert en daarom niet zonder onze toestemming
aan derden mag worden verstrekt.
Wij vertrouwen erop met de managementletter bij te dragen aan het (verder)
verbeteren van de interne beheersing van de diverse processen binnen uw
organisatie en het waarborgen van de kwaliteit van de jaarrekening 2012.
Graag willen wij deze rapportage en de daarin opgenomen bevindingen en
aanbevelingen nader met u bespreken.
Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn geweest.
Hoogachtend,
Deloitte Accountants B.V

Drs. D.O. Meeuwissen RA
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De gemeente Weert kent onrustige tijden. U heeft het afgelopen jaar een interne reorganisatie achter de rug en invulling gegeven
aan de nieuwe organisatiestructuur. Deze reorganisatie gaat gepaard met een bezuinigingstaakstelling die in 2014 geeffectueerd zal
moeten worden om de begroting meerjarig sluitend te krijgen. Wij merken dat, als het gaat om de bedrijfsvoering, de reorganisatie
op dit moment nog niet heeft geresulteerd in stabie! vaarwater. Integendee!, u heeft intern een verbeterplan bedrijfsvoering
opgesteld waarin u stappen heeft opgenomen die ervoor moeten zorgen dat de gewenste effecten van de reorganisatie snel
merkbaar worden. Een van de aandachtspunten betreft de mandatering en autorisatie naar aanleiding van de reorganisatie: intern
dient de discussie over taken en verantwoordelijkheden gevoerd te worden.
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Daarnaast heeft de gemeente Weert een verbijzonderde interne controleplan opgesteld in 2012 en hieraan voor een groot dee!
invulling gegeven. U constateert op diverse onderdelen tekortkomingen in de AO/IC. Enerzijds hebben de bevindingen betrekking
op de jaarrekening 2012 en dient u op korte termijn acties te ondernemen om de risico’ s voor de jaarrekening 2012 zoveel
mogelijke te mitigeren. Hiervoor dient u nog diverse controlewerkzaamheden te verrichten. Anderzijds constateert u bevindingen
die gerelateerd zijn aan procesoptimalisatie. Wij onderschrijven het belang van een goede verbijzonderde interne controle op
getrouwheid en rechtmatigheid en constateren dat u op deze wijze een groeitraject bent gestart in de richting van een
zelfcontrolerende organisatie.
Ook wordt u geconfronteerd met forse financiële effecten. De economische crisis heeft haar effect op het grondbedrijf van de
gemeente Weert. Dit zal naar verwachting leiden tot forse afwaarderingen van het gemeentelijke grondbedrijf die a! in de
jaarrekening 2012 tot uitdrukking zullen komen. Daamaast wordt u geconfronteerd met de !ande!ijke rijksbezuinigingen op het
gebied van de algemene uitkering en sociale zekerheid. Deze rijksbezuinigingen zullen uw gemeente de komende jaren financieel
hard raken. Tot slot spe!en regionale ontwikkelingen die ook financiële risico’ s voor de toekomst bevatten. Voorbeelden daarvan
zijn onder andere de Poort van Limburg, de sociale werkvoorziening De Risse en de diverse samenwerkingsvormen.
De financiële effecten van deze risico’ s zullen een plek moeten krijgen in uw meerjarenperspectief en u dient hiermee rekening te
houden bij de analyse van uw benodigde weerstandsvermogen. Het becijferde weerstandsvermogen is in de begroting 2013 nog
onvoldoende onderbouwd met een integraal systeem van risicomanagement, waarin ontwikkelingen binnen de gemeente vertaald
worden naar financiële risico’ s waar de gemeente op voorbereid dient te zijn. Gelet op de financiële uitdagingen waar u voor staat
dient u met behu!p van deze risicoana!yse in beeld te krijgen of u over voldoende weerstandsvermogen bezit om financiële
tegenvallers op te vangen.
Samenvattend vragen deze risico’ s voor de gemeente om een goed en dynamisch functionerend systeem van integraal
risicomanagement, inclusief een goed werkende planning- en contro!cyc!us. Hier moet de gemeente Weert met kracht op inzetten.
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In het BBV is opgenomen dat een uiteenzetting in de begroting en de jaarstukken moet worden gegeven omtrent de financiële
positie van uw gemeente. Een belangrijke onderlegger hiervoor is de ontwikkeling van het huidige niveau aan baten en lasten,
planvorming en de meerjarenraming voor de komende drie jaren volgend op bet huidige begrotingsjaar.

Meerjarenperspectief/
Weerstandsvermogen

Dc ontwikkeling en bijstelling van het meerjarenperspectief is nu extra relevant omdat aanzienlijke bijstellingen hebben
plaatsgevonden in de economische ontwikkelingen en perspectieven. Een voorbeeld hiervan is de verlaging van de algemene
uitkering uit het gemeentefonds of het gewijzigd perspectief van de grondexploitaties als gevoig van bijvoorbeeld bijgestelde
planvorming. Dit raakt ook uw gemeente. De begroting 2013 is niet sluitend in meerjarig perspectief. Vanaf 2016 verwacht u een
structureel tekort van ruim € 3,6 miljoen. In uw begroting 2013 geeft u aan dat de taakstelling ad € 4.854.000 nog niet is verwerkt
in de begroting. Deze taakstelling is onderdeel om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting 2013-20 16. U noernt de
taakstelling helder en concreet, maar de uitkomsten nog onzeker. Hierbij komt dat de bezuinigingstaakstelling vanuit rijksoverheid
op onder andere de algemene uitkering en de sociale zekerheid een extra financiële druk leggen op uw gemeente. Daarnaast kampt
u met een forse voorraad gronden met een bijbehorend risico tot afwaardering. Punt van bijzondere aandacht is dientengevolge de
reservepositie en in het verlengde daarmee het weerstandsvermogen. Uw gemeente beschikt weliswaar over een in vergelijking
met andere gemeenten hoge stand van de reserves, maar bet overgrote dccl van deze reserves zijn bestemd en dus niet vrij
inzetbaar, al kan de raad deze bestemming wijzigen. U ziet 2013 als een tussenjaar in de dynamiek van de interne ontwikkelingen
van de reorganisatie en de externe ontwikkelingen van de rijksbezuinigingen. Vanaf 2014 verwacht u de positieve effecten van het
FLOW traject te zullen merken.
Volgens het BBV zijn gerneenten verplicht hun weerstandsvermogen, het vermogen om risico’s financieel op te vangen, in kaart te
brengen. Dit gebeurt jaarlijks in een paragraaf weerstandsvermogen, zowel in de begroting als in de jaarrekening. Het
weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen:
•

De weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt of kan beschikken om
niet-begrote kosten te dekken.

•

Alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële
positie.

Als het gaat om risicomanagement en weerstandsvermogen heeft de gemeente Weert nog stappen te zetten. In uw paragraaf
weerstandsvermogen meet u de algemene reserve met een norm die voorgeschreven is door de provincie Limburg die in bet
verleden is bepaald. U beschikt niet over een systeem van integraal risicomanagement waarmee u uw weerstandsbehoefte bepaalt
aan de hand van een risicoanalyse en deze meet aan de stand van de algemene, vrij besteedbare, reserves. Wij adviseren u om dit in
2013 als zodanig op te pakken om inzicht te krijgen in de relatie tussen weerstandscapaciteit versus weerstandsbehoefte.
Deze risico’ s voor de gemeente vragen dus om een goed en dynamisch functionerend systeern van integraai risicomanagement,
inclusief een goed werkende planning- en controlcyclus. Hier moet de gemeente Weert aan blijven werken.
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De begroting is gebaseerd op het stelsel van baten en lasten. Het fenomeen kasstelsel wordt echter opnieuw belangrijk voor
uw gemeente. De Wet Houdbare Overheids Financiën (Wet HOF) zal, zoals het er flu uit ziet, niet (of hooguit marginaal)
gewijzigd worden door het nieuwe kabinet. Dc Wet HOF ziet toe op de beheersing van de kasstromen van de overheid.
Aangezien het EMU-saldo een resultante is van kasmutaties, worden gemeenten die voor aanzienlijke bedragen investeren in
activa ‘gestraft’ door een negatieve invloed op hun EMU-saldo. Het EMU-saldo wordt op landelijk niveau gemonitord en
gemeenten krijgen op individueel niveau een referentiewaarde mee. Het Ministerie van Financiën heeft in de september
circulaire 2012 de referentiewaardes voor de gemeenten voor 2013 gepubliceerd. De individuele referentiewaarde voor 2013
voor de gemeente Weert bedraagt € 6.289.000. Volgens gemeentelijke berekeningen zal het EMU-saldo voor 2013 € 379.000
bedragen. Geconcludeerd kan worden dat het EMU-saldo voor 2013 naar verwachting binnen de toegestane referentiewaarde
blijft.

EMU-Saldo

De verbijzonderde interne controle vormt binnen de gemeente Weert een belangrijke schakel in het totale systeem van de
interne beheersing. U heeft in 2012 tijd en energie gestoken in de opzet en uitvoering van de verbijzonderde interne controle
op rechtmatigheid en getrouwheid bij de gemeente Weert. Omdat u hier in 2012 mee bent gestart, bevindt u zich in een
groeitraject voor wat betreft uw zelfcontrolerend vermogen.
Ret tijdstip waarop u hebt gekozen voor de opzet van een verbijzonderde interrie controle is ons inziens een prima keuze.
Voor de gemeente Weert was 2012 hetjaar van de nieuwe organisatiestructuur, met bijbehorende vernieuwd functieboek,
taken en verantwoordelijkheden. Wij constateren dat het controlebewustzijn van uw medewerkers hierdoor in 2012 is
gegroeid ten opzichte van voorgaande jaren. In het kader van de verdere ontwikkeling van de inteme controlewerkzaamheden
hebben wij ten tijde van de interim-controle hierover met uw medewerkers van gedachten gewisseid.

Verbijzonderde
Interne controle
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De verbijzonderde interne controle heeft tot bevindingen geleid over de effectieve werking van de interne beheersmaatregelen
rondom de significante bedrijfsprocessen van uw organisatie. Deze bevindingen hebben wij in detail uiteengezet in een aparte
stoplichtrapportage. Dc bevindingen hebben enerzijds betrekking op tekortkomingen die in het licht van de opmaak van de
jaarrekening 2012 opgepakt moeten worden en anderzijds op bevindingen en aanbevelingen ten aanzien van optimalisatie van
de bedrijfsvoering. Wij lichten onze belangrijkste bevindingen kort toe:
• Ten tijde van de interim-controle 2012 zijn (nog) niet voor alle belangrijke primaire processen actuele procesbe
schrijvingen aanwezig. Wij benadrukken het belang van deze procesbeschrijvingen als toetsingskader en als basis voor
werkoverdracht bij personele wisselingen en adviseren u zowet de afdelings- als de concernprocessen te beschrijven.
• U heeft in 2012 een interne controLeptan opgesteld voor interne controle op getrouwheid en rechtmatigheid. Naar
aanleiding van deze interne controle heeft u diverse tekortkomingen geconstateerd in de AO/IC. Omdat u zich bevindt in
een groeitraject voor uw zelfcontrolerend vermogen heeft u in korte tijd grote stappen gezet rondom de interne controle.
U beschikt nog niet over een overall inteme controlerapport met de bevindingen per proces en de analyse van
geconstateerde fouten en onzekerheden. U bent voornemens orn de verbijzonderde interne controle vanaf boekjaar 2013
online uit te voeren en vast te leggen.
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•

Maatschappelijke
partners

U heeft tekortkomingen geconstateerd in de effectieve werking van beheersmaatregelen ten aanzien van processen
Belastingen en heffingen. Bouwleges, Parkeeropbrengsten, Personeel, Subsidieverstrekkingen en Rechtrnatigheid van
aanbestedingen. Wij willen u erop wijzen dat ten behoeve van het opmaken van de jaarrekening 2012 de gemeente Weert
aanvullende controlewerkzaamheden dient uit te voeren ten aanzien van de geconstateerde tekortkomingen.

Verbonden partijen zijn rechtspersonen waarin de gemeente Weert een bestuurlijk en/of een financieel belang heeft.
Verbonden partijen ontwikkelen beleid en/of voeren beleid uit voor uw gemeente. Uiteraard blijft uw gemeente beleidsmatig
verantwoordelijk voor het realiseren van de beoogde doelstellingen. Verbonden partijen zijn (bijna) altijd
samenwerkingsverbanden. De samenwerking kan zowel plaatsvinden met andere gemeenten, als met private partijen
(bijvoorbeeld een ontwikkelingsmaatschappij voor het realiseren van een groot project). Voor de door u geInventariseerde
partijen verwij zen wij naar de paragraaf Verbonden partijen in de begroting 2013. Het op afstand plaatsen’ van activiteiten
naar verbonden partijen houdt niet in dat de gemeente Weert geen toezicht meer moet houden op de uitvoering, realisatie en
financiële afwikkeling daarvan.
De aandachtspunten, die wij in het algemeen signaleren, ten aanzien van de verbonden partijen is het monitoren dat alle
afspraken die gemaakt zijn met de Maatschappelijke partners ook nageleefd worden. Wij vragen u voor de
jaarrekeningcontrole 2012 voldoende aandacht hieraan te besteden.

In exploitatie genomen gronden

Grondexploitatie

De gemeente Weert beschikt over een relatief grote grondpositie. Een substantieel dee! van het balanstotaal betreft voorraad
gronden in exploitatie. Daarnaast heeft het grondbedrijf van de gemeente Weert een berekening gemaakt van de verwachte
toekomstige grondophrengsten. De economische crisis duurt voort en de Iandelijke discussie over de waardering van het
gemeentelijk grondbedrijf en de bijstelling van de toekomstige grondopbrengsten houdt aan. Dit heeft ertoe geleid dat de
gemeente Weert Deloitte Real Estate Advisory heeft gevraagd een analyse uit te voeren op een drietal gemeentelijke
grondexploitaties, waarbij wordt geanalyseerd wat de voornaamste risico’ s zijn en wordt ingegaan op de getroffen
voorzieningen. Het gaat om de twee woningbouwprojecten ‘Laarveld’ en ‘Vrouwenhof’ en bedrijventerrein Kampershoek
Noord. De grondexploitaties zijn op hoofdlijnen bestudeerd aan de hand van de vijfP’s, namelijk: Programma, Planning,
Prijs, Parameters en Plankosten.
Deloitte Real Estate Advisory heeft in december 2012 een rapport uitgebracht naar aanleiding van de door haar verrichte
werkzaamheden. In dit rapport is opgenomen dat de gesignaleerde risico’s rondom de waarderingsaspecten van de
grondexploitaties fors zijn. Deloitte Real Estate Advisory adviseert, gezien de verscheidene optimalisatiemogelijkheden, dat
de organisatie diverse scenario’s nader uitwerkt. Daarbij moeten zowel de drie onderzochte grondexploitaties als alle overige
grondexploitaties meegenomen worden.

_
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Wij hebben deze bevindingen met u besproken. U heeft aangegeven op korte termijn te komen met een stappenplan hoe de
waardering van het grondbedrijf nader tegen het licht te houden, gelet op de adviezen van Deloitte Real Estate Advisory,
maar ook rekening houdende met reeds in het verleden gevormde voorzieningen. Wij geven u hierbij mee een en ander
voortvarend op te pakken, om nog voor de vaststelling van dejaarrekening 2012 de bijgestelde exploitatieopzetten aan de
gemeenteraad voor te leggen.
Deloitte Real Estate Advisory adviseert daarnaast om rekening te houden met het risico op grondprijsdaling en hiervoor
voldoende buffers in de gemeentelijke reserves aan te houden.
Aandachtspunten voor de jaarrekeningcontrole zien wij verder in:
•

Een gedegen analyse en (prospectieve) beschouwing met betrekking tot de waardering van de voorraad gronden.

•

De uitkomsten van deze analyse hanteren bij het treffen van verliesvoorzieningen c.q. afboekingen op de
voorraadwaarderingen in het kader van de grondexploitatie. In dit kader verwijzen wij naar de stellige uitspraak van de
Commissie BBV van februari 2012, waarin wordt voorgeschreven dat bij een geprognosticeerd verlies op een
grondexploitatie direct een afboeking plaatsvindt of een voorziening wordt getroffen ter grootte van dit volledige verlies.

•

Aanvulling van de gemeentelijke reserves voor het weerstandsverrnogen van het gemeentelijke grondbedrijf.

Deze risico’ s rondom het grondbedrijf vragen om een goed en dynamisch functionerend systeem van integraal
risicomanagenlent, inclusief een goed werkende planning- en controlcyclus. Hier moet de gemeente Weert aan blijven
werken. Wij onderschrijven de ingeslagen weg, het is flu zaak om door te pakken.
Niet in exploitatie genoinen gronden
In februari 2012 heeft de Commissie BBV de Notitie grondexploitatie (bijgesteld)’ gepubliceerd. Deze notitie is een
bijgestelde versie van en vervangt de notitie van januari 2008. Een reden voor een aangepaste notitie zijn de gevolgen van de
financieel-economische crisis voor de grondexploitaties. De commissie wit met deze aangepaste notitie een nadere
verduidelijking geven op het verwerken van de financiële consequenties in de begroting en de jaarrekening. In de notitie is
een nadere toelichting opgenomen op de grondexploitatie en zijn aanbevelingen en stellige uitspraken opgenomen voor de
verantwoording van de Niet In Exploitatie Genomen Gronden (NIEGG) vanaf het boekjaar 2012. U heeft intern al acties
uitgezet zodat de naleving van deze aanbevelingen en stellige uitspraken in 2012 tijdig wordt geevalueerd.
Specifiek vragen wij aandacht voor de bepaling dat het activeren van vervaardigingskosten op NIEGG aanvaardbaar is, maar
beperkt dient te blijven tot het niveau van de huidige marktwaarde van de grond. De marktwaarde van de grond dient te
worden onderbouwd met bijvoorbeeld een taxatie of een residuele grondwaardeberekening. Wanneer na een raadsbesluit meer
duidelijkheid bestaat over de nadere invulling van de toekomstige bouwlocatie en de daartoe nog te maken kosten, kan de
verwachte marktwaarde in de toekomstige bestemming als toets worden gebruikt. Dat betekent concreet het volgende:
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De boekwaarde kan nooit hoger zijn dan de verwachte marktwaarde.
• De ruirnte voor activering wordt in eerste instantie bepaald door het verschil tussen de boek- en de marktwaarde in de
huidige bestemming.
• Bij de bepaling van het verschil tussen boek- en verwachte marktwaarde moet rekening gehouden worden met de overige
nog te maken kosten (bijvoorbeeld infrastructurele voorzieningen) in het verdere verloop van het transformatieproces naar
de verwachte toekomstige bestemming. Deze bepaling dientjaarlijks gemaakt te worden.
• Als de waardering het niveau van de marktwaarde al heeft bereikt en de marktwaarde daalt, dan wordt een
ver)iesvoorziening getroffen c.q. afgewaardeerd.
• Als duidelijk wordt dat de door de raad voorgenomen bestemming in het geheel niet of slechts gedeeltelijk zal worden
gerealiseerd en daardoor een lagere verwachte marktwaarde ontstaat, dan wordt een verliesvoorziening getroffen c.q.
afgewaardeerd.
Voor uw NIEGG dient u na te gaan of aan de genoemde voorwaarden is voldaan.

Het project Poort van Limburg heeft de afgelopen periode politiek en bestuurlijk in de belangstelling gestaan. Ook vanuit
financieel oogpunt nemen wij dit project op in onze managementletter omdat wij waarderingsrisico’s zien die mogelijk
financiële consequenties hebben voor de jaarrekening 2012. Het project Poort van Limburg is in te delen in een drietal
onderdelen, namelijk het zalencomplex, bedrijfsverzamelgebouw en de parkeergarage. Wij hebben gesprekken gevoerd met
uw medewerkers en op basis daarvan onderstaande analyse gemaakt.

Poort van Limburg

Op basis van uw activa administratie bedraagt de totale investering in de Poort van Limburg op dit moment ruim
€ 15 miljoen. Hierop dient de provinciale subsidie van € 2,7 miljoen nog in mindering te worden gebracht. In januari 2013
verricht de gemeente een totale screening van facturen die geboekt zijn op dit project om de juistheid van de investeringen en
de boekwaarde te kunnen vaststelLen. Dit gaat volgens de gemeente leiden tot een nieuwe kostendoorberekening.
Zalencomplex
Met betrekking tot het zalencomplex is op 12 december 2012 een raadsbesluit genomen over het heschikbaar stellen van een
krediet van € 2,1 miljoen voor het bedrijfsklaar maken van het zalencomplex van de Poort van Lirnburg. Middels dit
raadsbesluit is besloten om het zalencomplex van de Poort van Limburg af te bouwen en te verhuren (“bedrijfsklaar
verhuren”). De gemeente heeft inmiddels een huurder gevonden en concept-afspraken gemaakt over de hoogte van de
huursom. In het raadsvoorstel van 12 december 2012 zijn nog twee alternatieven uitgewerkt en de financiële consequenties
daarvan zijn in kaart gebracht. Bij alle scenario’s is sprake van verliesgevende situaties, waarbij de verliezen ineens of
verspreid over meerdere jaren ten laste komen van de exploitatie van de gemeente Weert.
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Hierdoor bestaat het risico dat de activa van bet zalencomplex mogelijk te hoog zijn gewaardeerd en er een risico bestaat tot
een afwaardering op basis van een duurzame waardevermindering.
De financiële afwaardering bij “casco en zonder verhuur vervreemden” heeft u becijferd op € 2,2 miljoen. Het door de raad
besloten alternatief ‘bedrijfsklaar verhuren’ heeft mogelijk nog hogere financiële consequenties die op basis van de
verslaggevingsvoorschriften direct verwerkt dienen te worden in de jaarrekening 2012. Wij adviseren u stellig om ten
behoeve van het opmaken van de jaarrekening 2012 de financiële consequenties van het gekozen alternatief in kaart te
brengen en op basis van de verslaggevingsvoorschriften te verwerken in de jaarrekening 2012.

Bedrijfsverzamelgebouw
Met betrekking tot het bedrijfsverzamelgebouw heeft u berekend dat de investeringen op dit moment € 6 miljoen bedragen.
U verwacht dat er een investering dient plaats te vinden van ruim € 2 rniljoen om het bedrijfsverzamelgebouw gereed te
maken voor verhuur. Vervolgens dient u een geschikte verhuurder te vinden. Op dit moment staat het
bedrijfsverzainelgebouw leeg en drukken de kosten van Ieegstand op de exploitatie van de gemeente Weert. Het risico bestaat
dat wanneer er een verhuurder wordt gevonden voor het bedrijfsverzamelgehouw de jaarlijkse huuropbrengsten onvoldoende
zij n om de jaarlij kse kapitaallasten te kunnen dekken, waardoor ook op het bedrij fsverzamelgebouw een afwaardering op
basis van duurzame waardevermindering dient plaats te vinden op basis van de verslaggevingsvoorschriften. Wij adviseren u
stellig om ten behoeve van het opmaken van dejaarrekening 2012 de waardering van het bedrijfsverzamelgebouw te
onderbouwen en de financiële consequenties te verwerken in de jaarrekening 2012.

Parkeergarage
Ten aanzien van de parkeergarage is sprake van een investering van € 2,3 miljoen. Dc gemeente is op dit moment aan de slag
gegaan met een gemeentebreed parkeerbeleid, waarin u de parkeergarage van de Poort van Limburg een plek geeft. Op dit
moment hebben wij daarom geen signalen dat er op korte termijn een risico bestaat tot een duurzame afwaardering van de
parkeergarage. Uiteraard verzoeken wij u om dit proces nauwlettend te bewaken.

Samenvattend
Samenvattend leiden wij uit de gesprekken en de onderliggende documenten af dat er sprake is van een risico tot
afwaardering op basis van duurzame waardevermindering. Wij verzoeken u om bij bet opmaken van de jaarrekening 2012 de
waardering van de activa van de Poort van Limburg toereikend te hebben onderbouwd met onderliggende documenten
(waardeberekeningen, taxaties) en op basis daarvan zeif een standpunt in te nemen over de waardering van de activa van de
Poort van Limburg.
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BTW

Ten aanzien van de btw bent u recentelijk gestart met een proces voor de herijking van de btw-labelling. Aanleiding voor
deze exercitie zijn de btw-onderzoeken bij de Poort van Limburg, parkeren en de btw bij opleidirigen. Doelstelling is om in
2013 te komen tot een antwoord op de vraag of de gemeente de btw juist heeft gelabeld en om een btw-basistabel op te
stellen. Deze btw-basistabel is een eerste opstap naar de invulling van horizontaal toezicht met de Belastingdienst.
B ij de gemeente Weert hebben zich het afgelopen jaar verschillende veranderingen voorgedaan die een impact hebben op het
proces van digitale factuurverwerking. Een van de veranderingen betreft een reorganisatie, waardoor afdelingen, functies en
functionarissen zijn gewijzigd. Deze wijzigingen hebben een impact op de instellingen binnen het proces van digitale
factuurverwerking. Mandateringen zijn gewijzigd en autorisaties zijn aangepast.
Daamaast is de gemeente Weert in 2012 getroffen door een virus waarbij de continulteit van de geautomatiseerde
gegevensverwerking ernstig is bedreigd.
In 2009 heeft Deloitte Risk Services de digitale verwerking van de inkoopfacturen van uw gemeente beoordeeld. Nu, drie jaar
later, en met bovengenoemde wijzigingenlvoorvallen in 2012, zien wij risico’s met betrekking tot een betrouwbare
verwerking van de inkoopfacturen. Ten behoeve van de jaarrekeningcontrole 2012 dient inzicht te worden verkregen in de
kwaliteit van de getroffen beheersmaatregelen met betrekking tot de digitale verwerking van de inkoopfacturen.

Digitale
facturenstroom

In opdracht van de gemeente Weert heeft Deloitte Risk Services BV een assurance-opdracht uitgevoerd, waarbij de
beheersmaatregelen inzake de beschikbaarheid, integriteit, controleerbaarheid en vertrouwelijkheid van het proces van
digitale factuurverwerking middels de applicatie CODA, in opzet en bestaan zijn beoordeeld. Naar aanleiding van deze
opdracht is een rapportage uitgebracht. In deze managementletter nemen wij samenvattend de uitkomsten van de assurance
opdracht op.
De conclusie is dat de beheersmaatregelen in opzet en bestaan niet voldoen om een betrouwbare gegevensverwerking te
garanderen. Hieraan liggen bevindingen met een hoog risico ten grondsiag. Deze bevindingen hebben zowel betrekking op de
algemene IT-beheersmaatregelen als op de geautomatiseerde controles die zijn ingericht in CODA.
In totaal heeft Deloitte Risk Services 13 bevindingen beschreven. Van iedere bevinding is gedocumenteerd wat de risico’s
zijn en zijn aanhevelingen beschreven om de risico’s te mitigeren. Hieronder zijn de bevindingen weergegeven. De rood
gearceerde bevindingen hebben een hoog risicoprofiel.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ontbreken van een informatiebeveiligingsbeleid
Geen adequaat wachtwoordbeleid
Generieke gebruikersnamen
Blokkeren en evalueren toegangsrechten
Geen adequaat wij zigingsbeheer
Facturenstroom buiten digitale verwerking
ledereen toegang tot facturen
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8.
9.
10.
ii.
12.
13.

Ontbreken van beschrijving controles
Ontbreken verplichte combinatie budgethouder/crediteur/grootboekrekening
Ontbreken goedkeuringslimiet
Wijzigingsbeleid crediteuren-stamgegevens
Ontbreken vervangingsprocedure
Act ieve rol voor beheerders in reguliere proces

In het licht van huidige ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld het DigiD beveiligingsassessment, maar ook in relatie tot de
recente virusuitbraak kan opgemerkt worden dat de IT-organisatie onvoldoende Iijkt ingericht naar de huidige maatstaven die
gelden voor informatiebeveiliging. Hierbij dient de kanttekening gemaakt te worden dat het beoordelen van de algemene IT
beheersmaatregelen in het kader van deze opdracht onvoldoende alle relevante aandachtsgebieden raken om hier een
gefundeerde uitspraak over te kunnen doen. Toch is het aan te raden om een vervoig te geven aan de noodzaak om de IT
organisatie robuust te maken.
Op basis van de door Deloitte Risk Services geconstateerde bevindingen en daaraan gekoppelde risico’s zijn wij op dit
moment in overleg met de medewerkers van uw gemeente om te bezien welke gegevensgerichte controlewerkzaamheden
verricht dienen te worden om de risico’ s ten behoeve van de controle van de jaarrekening 2012 voldoende te mitigeren.
Een voorwaarde voor het efficient verlopen van de jaarrekeningcontrole betreft het tijdig uitvoeren van de diverse interne
controlewerkzaamheden. Aandachtspunten voor de jaarrekeningcontrole zien wij verder in:

Aandachtspunten
jaarrekening

•
•
•
•
•
•
•
•

De tijdige en volledige oplevering van dejaarrekening 2012.
Betrouwbaar en volledig balansdossier 2012 (conform checklist).
De onderbouwing van de reserves en voorzieningen.
De onderhouwing van de balansposities per 31-12-2012. Het betreft hier met name de overlopende activa en passiva.
De onderbouwing van de vooruit ontvangen middelen (met terugbetalingsverplichting) per 31-12-2012.
De naleving van het Besluit Begroting en Verantwoording.
Het tijdig analyseren van begrotingsoverschrijdingen en de restantkredieten.
Het tijdig opleveren van de SiSa-bijiagen door de verantwoordelijke afdelingen zodat de interne controle op de SiSa
regelingen tijdig afgerond kan worden.

In het kader van de jaarrekening geldt verder dat u afspraken met “inteme” en “externe” leveranciers moet maken voor de
tijdige oplevering van de jaarrekeningstukken. Met name bij een aantal SiSa-regelingen bent u afhankelijk van een aantal
externe partijen die verantwoordingsinformatie aan uw organisatie moet aanleveren.
Ter voorbereiding op de jaarrekeningcontrole ontvangt u van ons een checklist voor het j aarrekeningdossier 2012.
-I
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Bevindingen interne beheersing
Legenda
Er zijn geen interne beheersingsmaatregelen resp. de aanwezige interne beheersingsmaatregelen dragen onvoldoende bij aan het getrouwe
beeld van de j aarrekening. In het kader van de accountantscontrole kunnen wij niet steunen op de interne beheersing van bet proces.
In het kader van de accountantscontrole kunnen wij niet geheel steunen op de interne beheersing van het proces door leemten in de interne
beheersing van het proces
De inteme beheersing van bet proces draagt bij aan de betrouwbaarheid van de jaarrekening. In het kader van de accountantscontrole
kunnen wij steunen op de inteme beheersing van bet proces. Eventuele bevindingen en aanbevelingen dienen ter verdere optimalisatie van
de interne beheersing van het proces.

Er wordt bij de beschreven bevindingen onderscheid gemaakt naar een “Conclusie” en “JR”. De conclusie omvat de algehele conclusie die geld t.a.v.
het proces en de constateringen daaromtrent. De kolom “JR” geeft aan dat er nog werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden t.b.v. de jaarrekening
2012. Deze zaken dienen integraal in ogenschouw genomen te worden door de gemeente Weert. Wanneer in deze kolom
is opgenomen, betekent
dit dat geen follow-up noodzakelijk is in aanloop naar de jaarrekening 2012.
“-“
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Aandachtsgebied

Bevindingen AO/IC

Conclusie Aanbevelingen

Algemeen
-1.

Bedrijfsvoering

Procesbeschrijvingen Tijdens de interim-controle hebben wij
vastgesteld dat er niet voor alle processen een
actuele procesbeschrijving aanwezig is waarin
de risico’s en beheersmaatregelen worden
benoemd. Deze procesbeschrijvingen zijn van
belang om inzichtehjk te maken hoe de
procesgang loopt binnen de gemeente Weert
en welke beheersmaatregelen in het primaire
proces zijn opgenomen. In het kader van
continulteit is het van belang om te allen tijde
over actuele procesbeschrijvingen te
beschikken.

Wij willen u adviseren om voor alle
(significante) processen een actuele
procesbeschrijving op te stellen om
daarmee de administratieve organisatie
in beeld en gedocumenteerd te hebben.
Als Ieidraad voor het onderkennen van
significante processen kan het IC-plan
dienen.

Kredietuitputtingen

De kredietoverschrijdingen dienen tijdig
(vóór het eind van het boekjaar) door de
gemeenteraad goedgekeurd te worden.
Een aantal overschrijdingen heeft u
inmiddels meegenomen in de
najaarsnota 2012. De gemeenteraad
wordt hierin gevraagd betreffende extra
kredieten te voteren, zodat de
overschrijdingen rechtmatig zijn.

Ten tijde van de interim-controle hebben wij een
overzicht ontvangen van
kredietoverschrijdingen op de
investeringskredieten. In het kader van de
rechtmatigheid is het van belang dat deze
kredietoverschrijvingen vóOr het einde van het
boekjaar worden geanayseerd. Het risico
bestaat dat sprake is van onrechtmatige
kredietoverschrijdingen die meegewogen
moeten worden in het oordeel van de
accountant.
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Aandachtsgebied

Bevindingen AO/IC

Conclusie Aanbevelingen

—

2.

JR
—

Interne controle

Opzet IC-plan

Vanaf boekjaar 2012 beschikt u over een
interne controleplan ten behoeve van de
verbijzonderde interne controle en hebt u van
enkele processen invulling gegeven aan de
interne controlewerkzaamheden. U bent
voornemens om met ingang van 2013 de
verbijzonderde interne controle te spreiden over
de significante bedrijfsprocessen.

Wij adviseren u om voor de overige
processen een verbijzonderde interne
controle uit te voeren vanaf 2013, zodat
een gemeentebreed interne controleplan
aanwezig is waarmee u aantoont of u in
control bent, danwel welke stappen
genomen dienen te worden om in
control te geraken.

Administratieve
organisatie en
interne controle

De interne controle wordt gecoordineerd vanuit
de afdeling Financiën. Wij hebben
geconstateerd dat deze afdeling voldoende
onafhankelijk is ten aanzien van de processen
die in de verbijzonderde interne controle zijn
betrokken. Wij hebben niet geconstateerd dat er
sprake is van functievermenging bij de
verbijzonderde interne controle.

Geen nadere actie vereist.

Voortgang
werkzaamheden

Ten tijde van onze interim-controle n november
2012 zijn ten aanzien van de belangrijk(st)e
bedrijfsprocessen interne
controlewerkzaamheden over grotendeels het
eerste halfjaar van 2012 verricht. Een deel van
de interne controlewerkzaamheden kan pas na
het jaareinde worden verricht. De interne
controle over de resterende periode van 2012
dient eveneens nog plaats te vinden.

Wij adviseren u de interne controle over
de resterende periode van 2012 volgens
uw planning af te ronden. Begin 2013
nemen wij kennis van deze
werkzaamheden en de uitkomsten.
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3.

Investeringen

Aandachtsgebied

Bevindingen AO/IC

Opzet en uitvoering
verbijzonderde
interne controle

Vanaf 2012 wordt voor het proces Investeringen
een verbijzonderde interne controle uitgevoerd.
Deze IC hebben wij beoordeeld en besproken
met uw interne controlefunctionaris. Wij hebben
geconstateerd dat u nog geen gebruik maakt
van een spreadsheet om de bevindingen in vast
te leggen. Hierdoor loopt u het risico dat er
geen totaaloverzicht is van de uitgevoerde
werkzaamheden en bijbehorende
constateringen.

Voor de reeds uitgevoerde
werkzaamheden adviseren wij u dit
spreadsheet op te stellen voor geheel
2012, waarmee de werkzaamheden en
bevindingen duidelijk en overzichtelijk
zijn gepresenteerd.

Budgethouders

Er is gebleken dat er op de door de
gemeenteraad gevoteerde kredieten kosten
worden geboekt en goedgekeurd door andere
personen dan de budgethouders die daartoe
gemandateerd zijn. Hierdoor loopt u het risico
dat er kosten worden geboekt op kredieten die
daar niet toe behoren en niet door de
gemeenteraad zijn gevoteerd.

In het kader van de rechtmatigheid dient
dit risico gemitigeerd te worden. Tijdens
de EDP-audit wordt hier aandacht aan
besteed am te toetsen hoe dit risico
gemitigeerd kan worden en welke
risico’s de gemeente Weed in 2012
hieromtrent heeft gelopen. Deze
uitkomsten zullen wij begin 2013
evalueren.

Fiatteren
De interne controle heeft geconstateerd dat het
begrotingswijzigingen voorkomt dat er kosten worden geboekt op
kredieten die formeel nog niet zijn verwerkt in
de administratie Coda. De gemeenteraad heeft
de kredieten in deze gevallen vaak wel al
gevoteerd, maar de verantwoordelijke
afdelingen hebben het formele krediet nog niet
aangevraagd om te laten verwerken bij de
afdeling Financiën. Hierdoor loopt u het risico
dat er kosten worden geboekt op kredieten die
niet zijn gevoteerd.

Conclusie Aanbevelingen

JR

Wij adviseren u om tijdig door de
gemeenteraad gevoteerde kredieten te
verwerken in de financiële administratie
Coda am de rechtmatigheid te bewaken.
Bij de jaarrekeningcontrole verrichten wij
een integrale controle op de gevoteerde
kredieten en de daarop geboekte kosten
om eventuele overschrijdingen te
kunnen onderkennen.
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Aandachtsgebied

Bevindingen AO/IC

Restantkredieten
voorgaande jaren

Op basis van de interne controle blijkt dat veel
restantkredieten van voorgaande jaren nog
open staan per 2012. Het gaat hier om
kredieten die hun oorsprong vinden in de jaren
2002 en later. Op deze restantkredieten van
voorgaande jaren is met de interne controle
geconstateerd dat er te weinig tussentijdse
bewaking aanwezig is. Het risico bestaat dat
kredieten lang open blijven staan en kosten
daardoor op foutieve kredieten worden geboekt.
In de najaarsnota heeft u reeds actie
ondernomen om een gedeelte van deze
restantkredieten af te sluiten.

Wij adviseren u om periodiek de
investeringskredieten te beoordelen en
vast te steHen of het noodzakelijk is dat
deze kredieten open blijven staan.

Bewaking
Kredietoverschrijdingen hebben rechtstreeks
investeri ngskredieten invloed op het rechtmatigheidsoordeel van de
accountant. Het is daarom zaak om een
periodieke en integrale analyse uit te voeren op
alle kredietoverschrijdingen om deze inzichtelijk
te hebben en eventueel extra krediet aan te
vragen bij de gemeenteraad. Dit krediet dient
vóór 31 december van het lopend boekjaar
aangevraagd te worden. Wanneer u deze
analyse niet uitvoert loopt u het risico dat er te
Iaat overschrijdingen worden geconstateerd die
als onrechtmatigheid worden meegenomen in
het oordeel van de accountant.

Wij adviseren u om periodiek de
investeringskredieten te beoordelen en
vast te stellen of het noodzakelijk is dat
deze kredieten open blijven staan.

Conclusie Aanbevelingeri

JR
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Bevindingen AO/IC

Grondaankopen en
-verkopen

Wij hebben de grondaankopen en -verkopen tot
datum van interim-controle middels een
steekproef gecontroleerd. Wij hebben
vastgesteld dat aan grondoverdrachten een
getekende notariële akte danwel een getekende
akte van eigendomsoverdracht ten grondsag
Ngt. Daarnaast hebben wij vastgesteld dat
grondoverdrachten in de juiste periode zijn
verantwoord.

De huidige dossiervorming van
grondtransacties is transparant en
helder. Wij bevelen dan ook aan om de
huidige lijn van documentatie en
dossiervorm aan te houden. Bij de
jaarrekeningcontrole zullen wij eventuele
aanvuflende aan- en verkopen van
gronden beoordelen.

Deloitte Real Estate heeft werkzaamheden
verricht op een drietal grondexploitaties. Naar
aanleiding van deze werkzaamheden zijn
bevindingen geconstateerd die opgenomen zijn
in een afzonderlijke rapportage.

Wij verwijzen naar de rapportage van
Deloitte Real Estate over risico’s
aangaande de waardering van de
voorraad gronden.

De tarieven worden jaarlijks door de
gemeenteraad vastgesteld. Vanuit deze
vaststelling worden de gegevens in de
legesadministratie GHS gezet. Deze gegevens
dienen door een tweede onathankelijke
tunctionaris integraal en zichtbaar
gecontroleerd te worden. Hierdoor kan een
vofledige opbrengstverantwoording
gewaarborgd worden. Deze controle is ten tijde
van de interim-controle 2012 niet uitgevoerd.

Wij adviseren u de tarievencontroie
aisnog zichtbaar te contro!eren voor
2012 om zekerheid te verkrijgen over de
juiste toepassing van de tarieven. Wij
nemen deze controe begin 2013 mee in
onze pre-check.

Conclusie Aanbevelingen

JR

—

4.

5.

Grondexploitatie

Belastingen en
heffingen

Controle tarieven
belastingen
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6.

Bouweges

Aandachtsgebied

Bevindingen AO/IC

Aansluiting
legesadministratie en
financiëe
administratie

Voor 2012 is er nog geen aansuiting gemaakt
tussen de legesadministratie GHS en de
financiëe administratie Coda. Hierdoor
ontbreekt het inzicht in de volledige verwerking
van de belastingopbrengsten en bestaat het
risico op onvoNedige opbrengstverantwoording
in de financiële administratie en jaarrekening.

Conclusie Aanbevelingen
Controleer periodiek de aansuiting
tussen de legesadministratie en de
financiële administratie. Eventuele
verschillen kunnen hierdoor tijdig
verklaard en gecorrigeerd worden. Voor
boekjaar 2012 adviseren wij u asnog de
aansluiting te maken tussen de
subadministraties om een volledige
opbrengstverantwoording te kunnen
waarborgen.

Controle Ieegstaande Wij hebben ten tijde van de interim-controle
objecten en objecten geconstateerd dat er periodiek een ana’yse
zonder aanslag
wordt gemaakt van alle Ieegstaande objecten
en objecten zonder aanslag. Hierop vindt een
integrale controe plaats om te controleren of
deze objecten daadwerkelijk Ieegstaan c.q.
geen aanslag krijgen. Deze controle wordt
tevens zichtbaar vastgelegd.

Wij adviseren u deze controle periodiek
uit te blijven voeren en zichtbaar vast te
leggen, zodat controle achteraf mogelijk
is.

Controe tarieven
bouwfeges

Wij adviseren u de tarievencontrole
asnog zichtbaar te controleren voor
2012 om zekerheid te verkrijgen over de
juiste toepassing van de tarieven. Wij
zullen deze controle begin 2013
beoordelen en controleren.

De tarieven worden jaarlijks door de
gemeenteraad vastgesteld. Vanuit deze
vaststefling worden de gegevens in de
legesadministratie SBA gezet door de
leverancier van het systeem. Deze gegevens
dienen door de gemeente Weert zeif ook
zichtbaar gecontroeerd te worden op juistheid
om een volledige opbrengstverantwoording te
kunnen waarborgen. Deze controle is ten tijde
van de interim-controle 2012 niet uitgevoerd.

JR
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7.

Secretarieleges

Aandachtsgebied

Bevindingen AO/IC

Conclusie Aanbevelingen

Aansluiting
In 2012 heeft u een aansluiting gemaakt tussen
legesadministratie en de legesadministratie SBA en de financiële
financiëie
administratie Coda. Uit deze aansluiting blijken
administratie
geen omissies.

Bij de jaarrekeningcontrole zullen wij de
aansluiting voor geheel 2012
beoordelen om de volledigheid van de
opbrengsten bouweges in de
jaarrekening te kunnen vaststeIen.

Controle tarieven
secretarieeges

De tarieven worden jaarlijks door de
gemeenteraad vastgest&d. Vanuit deze
vaststelling worden de gegevens in de
legesadministratie POS gezet. Deze gegevens
worden door een tweede onafhankelijke
functionaris van de afdeling Financiën integraal
en zichtbaar gecontroleerd.

Geen verdere actie noodzakelijk.

Tarieven
kassasysteem

Er is geconstateerd dat er bepaalde artikelen in
het kassasysteem op € 0 worden gezet, omdat
deze niet voorkomen in de door de
gemeenteraad vastgestelde egesverordening.
Het risico bestaat dat er hierdoor foutieve
aanstagen in de kassa plaatsvinden en
daarmee de opbrengstverantwoording niet
volledig is. Van belang is dat de niet-gebruikte
artikelen uit het kassasysteem worden gehaald.

Wij adviseren u voor 2012 een integrale
controle uit te voeren op de niet
gebruikte artikeen in het kassasysteem
om zekerheid te verkrijgen dat deze
tarieven geheel 2012 niet zijn gebruikt.
Voor boekjaar 2013 adviseren wij u de
!egesverordening een-op-een te laten
aansluiten met de artikeNijst in het
kassasysteem POS.

Aansluiting
Voor 2012 is er een aansluiting gemaakt tussen
legesadministratie en de legesadministratie POS en de financiële
tinanciële
administratie Coda. Uit deze aansluiting bleken
administratie
geen omissies.

Bij de jaarrekeningcontrole zullen wij de
aansluiting voor geheel 2012
beoordelen om de volledigheid van de
opbrengsten bouwleges in de
jaarrekening te kunnen vaststellen.

JR
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8.

Parkeeropbrengsten

Aandachtsgebied

Bevindingen AO/IC

Verbandscontrole
aanvragen
documenten versus
opbrengsten

Van belang is dat er een controle plaatsvindt
tussen hot aanta verstrekte documenten en de
in rekening gebrachte documenten. Hiermee
kan zekorheid worden verkregen omtrent de
volledigheid van de opbrengstverantwoording
van deze documenten. Vanuit de afdeling
Burgerzaken is aangegeven dat deze controle
periodiek paatsvindt, maar dat deze nergens
zichtbaar is vastgelegd. Hierdoor loopt u het
risico dat niet geconstateerd kan worden dat
deze controle wordt uitgevoerd.

De nog vast te leggen werkzaamhoden
ten aanzien van doze controles, dienen
over alle maanden van 2012 nog
uitgevoerd te worden. Wij wiNen
benadrukken dat deze controles tijdig
plaats dienen te vinden om eventuele
onvolkomenheden tijdig aan het licht te
stellen en acties daarop to ondernemen.
Wij zullen deze controle begin 2013
beoordelen en controleren.

Aansl uiting
subadministratie en
financiële
administratie

Voor boekjaar 2012 heeft u een (cumulatieve)
aansluiting gemaakt tussen de subadministratie
en de financiële administratie Coda. Uit deze
aansluiting blijken geen omissies.

Bij do jaarrekeningcontrole zullen wij do
aansluiting voor geheel 2012
beoordeen om de voNedigheid van do
parkeeropbrengsten in de jaarrekening
to kunnon vaststellen.

Verbandscontrole
parkeeropbrengsten

De parkeeropbrengsten worden in de
subadministratie geboekt vanuit een uitdraai uit
de betreffende parkeermeters. Deze uitdraaien
en het geld wordt opgehaad door een extern
bureau (G4S). Deze externe partij registreert
00k per parkeermeter het opgehaalde geld en
stort dit vervolgens per bank. Een zichtbare
verbandscontrole tussen de geregistreerde
omzet vanuit de parkeermeter, de
geregistreerde omzet vanuit G4S en de
bijgestorte gelden op de bank, ontbrak ten tijde
van de interim-controle 2012.

Wij adviseren u een verbandscontrole
uit te voeren tussen de opbrengsten in
do subadministratie, de opgave van de
opbrengsten door G4S en de stortingen
op de bank voor geheel 2012. Wij zullen
deze controle begin 2013 beoordelen en
controleren.

Conclusie Aanbevelingen

JR
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Deze controle is noodzakelijk om de
volledigheid van de parkeeropbrengsten te
kunnen garanderen. Het risico bestaat dat de
parkeeropbrengsten door het ontbreken van
deze verbandscontrole niet voNedig zijn
verantwoord.
—

9.

Person eel

Opzet en uitvoering
verbijzonderde
interne controle

Vanaf 2012 wordt voor het proces Personeel
een verbijzonderde interne controle uitgevoerd.
Deze IC hebben wij beoordeeld en besproken
met uw interne controlefunctionaris. De
vastlegging van de interne
controlewerkzaamheden zijn duidelijk en
overzichteHjk.

Wij adviseren u de
controlewerkzaamheden voor de tweede
helft van 2012 op dezelfde wijze uit te
voeren als voor de eerste helft van
2012. Het resterend aantal
waarnemingen wordt voor de tweede
heift van 2012 uitgevoerd om het totaal
aantal waarnemingen conform het
interne controleplan verricht te hebben.
Wij zullen deze controle begin 2013
beoordelen en controleren.

lndiensttredingen

De interne controle heeft geconstateerd dat er
bij één gecontroleerde indiensttreding geen
getekend aanstellingsbesluit aanwezig is. Het
risico bestaat dat bij meerdere medewerkers
geen getekend aanstellingsbesluit aanwezig is
en er sprake is van een rechtmatigheidsfout.
Daarnaast is er bij één persoon geconstateerd
dat de indiensttreding niet tijdig is verwerkt in de
salarisadministratie. Hierdoor bestaat het risico
dat de kosten niet juist worden verwerkt in de
salarisadministratie.

Wij adviseren u een analyse uit te
voeren op alle indiensttredingen 2012
om inzicht te krijgen of de
aanstellingsbesluiten van de nieuwe
medewerkers getekend aanwezig zijn in
de personeelsdossiers. Daarnaast
adviseren wij u voor deze
indiensttredingen te controleren of de
datum indienst conform het
aansteNingsbesluit ook als zodanig in de
salarisadministratie is verwerkt. Wij
nemen deze analyse begin 2013 mee in
onze controlewerkzaamheden.
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Uitdiensttredingen

U heeft bij de interne controle geconstateerd
dat bij twee gecontroeerde uitdiensttredingen
geen getekend ontslagbesluit aanwezig is.
Hierdoor loopt u het risico dat er bij meerdere
medewerkers geen getekend ontslagbesuit
aanwezig is. Dit leidt tot een
rechtmatigheidsfout. Daarnaast is bij één van
deze personen geconstateerd dat de
uitdiensttreding niet tijdig is verwerkt in de
salarisadministratie, wat heeft geleid tot een
correctie achteraf. Het risico is aanwezig dat
kosten niet juist worden verwerkt in de
salarisadministratie.

Wij adviseren u een analyse uit te
voeren op alle uitdiensttredingen 2012
om inzicht te krijgen of de
ontslagbesluiten van de betretfende
medewerkers getekend aanwezig zijn in
de personeelsdossiers. Daarnaast
adviseren wij u voor deze
uitdiensttredingen te controteren of de
datum uitdienst conform het
ontslagbesluit ook als zodanig in de
salarisadministratie is verwerkt. Wij
zullen deze analyse begin 2013
beoordelen en controleren.

Onkostendeclaraties

U heeft bij het uitvoeren van de interne controle
geconstateerd dat bij de onkostendeclaraties
van medewerkers niet altijd een gefiatteerd
declaratieformulier aanwezig is. Daarnaast
ontbreekt vaak een zichtbare grondslag voor de
declaratie. Hierdoor loopt u het risico dat de
onkostendeclaraties onjuist en onrechtmatig
worden verstrekt.

Wij adviseren u in kaart te brengen
welke onkostendeclaraties niet zijn
ondertekend en actie te ondernemen om
deze aisnog te laten fiatteren voor 2012.
Hierna kan zekerheid worden verkregen
over de juiste verwerking van de
onkostendeclaraties. Wij zullen deze
analyse begin 2013 beoordelen en
controleren.

Controletechnische
functiescheiding

Naar aanleiding van de interne controle heeft u
geconstateerd dat geen sprake is van
controletechnische functiescheiding tussen de
controle van de inhoudelijke onkostendeclaratie
en de mutatieverwerking in Centric. Hierdoor
loopt u het risico dat onkostendeclaraties niet
juist zijn.

In het kader van betreffende
controletechnische functiescheiding
wordt aanbevolen om een medewerker
binnen DPO verantwoordelijk te stellen
voor de inhoudeiijke beoordeling van de
onkostendeclaraties (inclusief zichtbare
vastlegging).

Conclusie Aanbevelingen
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Dossiervorming

Op basis van de interne controle blijkt dat de
dossiervorming van de personeelsdossier niet
in alle gevaNen voiledig is. Hierdoor bestaat het
risico dat de personeelsdossiers niet voLledig
zij n.

Vanuit de intern opgestede procedure
inzake de inrichting van de
personeelsdossiers adviseren wij u de
dossiers op orde te brengen, zodat de
indeiing in het dossier aansluit bij deze
procedure.

Werkkostenregeling

Naar aanleiding van de verrichte interne
controle hebben wij vernomen dat er geen
acties zijn ondernomen ten aanzien van de
werkkostenregeling die verplicht ingevoerd
wordt vanaf 2014. Het risico bestaat dat u niet
tijdig de nodige werkzaamheden heeft
uitgevoerd om per 1 januari 2014 voorbereid te
zijn op deze werkkostenregeling.

Wij adviseren u tijdig met een fiscalist,
die gespecialiseerd is in de
loonbelasting en werkkostenregeling, de
acties te bespreken die noodzakelijk zijn
om per 1 januari 2014 over te gaan op
de werkkostenregeling.

EDP-audit

U maakt sinds een aantal jaren gebruik van
digitale verwerking van inkooptacturen. In 2012
heeft u een reorganisatie doorgevoerd en is uw
organisatiestructuur veranderd. U heeft een
EDP-audit laten uitvoeren op de digitae
facturenstroom. De uitkomsten van deze EDP
audit zijn met u teruggekoppeld.

Wij maken afspraken met u over de
gegevensgerichte
controlewerkzaamheden die naar
aanleiding van de geconstateerde
bevindingen verricht moeten worden in
aanloop naar de opmaak en controle
van de jaarrekening 2012.

Conclusie Aanbevelingen

JR
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Vastleggng interne
controle

Bevindingen AO/IC
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Er s een verbijzonderde interne controle
uitgevoerd t.a.v. de inkomensoverdrachten.
Deze interne controle hebben wij beoordeeld en
besproken met uw interne controlefunctionaris.
De vastlegging van de interne
controlewerkzaamheden zijn duidelijk en
overzichtelijk.
De uitgevoerde werkzaamheden worden door
uw interne controlefunctionaris verwerkt in het
digitale systeem Checkpoint. Vaak wordt in
Checkpoint aHeen de conclusie vastgeegd
zonder onderbouwing en argumentatie.
Hierdoor loopt u het risico dat vanuit Checkpoint
geen duidelijkheid wordt verstrekt omtrent de
conclusie.

Wij adviseren u een adequate follow-up
van alle geconstateerde bevindingen
(probleem, risico, oorzaak en gevolg) in
Checkpoint te verwerken.

Vanuit de uitgevoerde verbijzonderde interne
controle is een aantal bevindingen
geconstateerd. Momenteel is niet altijd duidelijk
en of de geconstateerde fouten incidenteel of
structureel zijn en wat de gevolgen van de
betreffende fouten zijn voor de steekproef.
Hierdoor loopt u het risico dat fouten niet juist
worden geanalyseerd en de uitgevoerde
verbijzonderde interne controle niet toereikend
is.

Wij adviseren u om een analyse te
maken van de aard van de
geconstateerde fouten en de gevogen
daarvan op de uitgevoerde
verbijzonderde interne controle.
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12. Subsidieverstrekkingen Opzet en uitvoering
verbijzonderde
interne controe

Vanat 2012 wordt een verbijzonderde interne
controle uitgevoerd op de
subsidieverstrekkingen. Deze interne controle
hebben wij beoordeeld en besproken met uw
interne controlefunctionaris. De vastlegging van
de interne controewerkzaamheden zijn duidelijk
en overzichtelijk.

Mandatering
toekenningen

Op basis van de interne controle constateert u
dat de subsidietoekenningen niet zijn
gebaseerd op een gemandateerd besluit.
Hierdoor bestaat het risico dat
subsidietoekenningen niet juist en rechtmatig
hebben plaatsgevonden.

Wij adviseren u een analyse te maken
van de toekenningen die niet rechtmatig
zijn verricht. Deze toekenningen dienen
gefiatteerd te worden om te zorgen dat
geen sprake is van een
rechtmatigheidsfout.

VaststeNing subsidie

Naar aanleiding van de interne controle is
geconstateerd dat er geen zichtbare
vastlegging is van de toetsing van de
subsidievaststellingen. Hierdoor loopt u het
risico dat subsidies niet worden vastgesteld en
dat deze daarmee niet rechtmatig zijn verstrekt.

Wij adviseren u om alle vaststellingen
zichtbaar vast te leggen in zowel het
dossier van betreffende
subsidieaanvrager als in een
spreadsheet. Hiermee is dan een
totaaloverzicht beschikbaar voor de
vakafdeling waarmee de voortgang
bepaald kan worden.

30

Bevindingen interne beheersing
Business process

Aandachtsgebied

Bevindingen AO/IC

Aansl uiting
subadministratie en
financiële
administratie

Tijdens de interim-controle hebben wij
vastgesteld dat er geen periodieke aansluiting
wordt gemaakt tussen de subsidietoekenningen
vanuit de subadministratie en de financiêle
administratie Coda. Hierdoor loopt u het risico
dat de kosten niet juist in de financiële
administratie zijn verwerkt. Wij adviseren u
periodiek deze analyse te maken om eventuele
omissies tijdig aan het licht te stellen.

13. Rechtmatigheid

Aanpassingen BBV

In 2012 is de notitie “incidentele en structurele
baten en lasten” verschenen. Wij vestigen uw
aandacht op deze notitie om de aanbevelingen
en uitspraken ter hand te nemen bij het
opstellen van de jaarrekening 2012.

14. Treasury

Opzet en uitvoering
verbijzonderde
interne controle

Vanaf 2012 wordt voor het proces Treasury een
verbijzonderde interne controle uitgevoerd.
Deze IC hebben wij beoordeeld en besproken
met uw interne controlefunctionaris. De
vastlegging van de interne
contro?ewerkzaamheden zijn duidelijk en
overzichtelijk.

Conclusie Aanbevelingen

JR

Voor 2012 vragen wij u voor het gehele
jaar een aansluiting te maken tussen de
toekenningen uit de subadministratie en
financiële administratie om de juistheid
van de kosten in de financiële
administratie te kunnen bepalen. Wij
zullen deze controle begin 2013
beoordelen en controleren.

Wij adviseren u de
controlewerkzaamheden voor de tweede
helft van 2012 op dezelfde wijze uit te
voeren als voor de eerste helft van
2012. Het resterend aantal
waarnemingen wordt voor de tweede
helft van 2012 uitgevoerd om hettotaal
aantal waarnemingen conform het
interne controleplan verricht te hebben.
Wij zullen deze controle begin 2013
beoordelen en controleren.
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Kasgeidlimiet

Vanuit de verbijzonderde interne controle is
geconstateerd dat de kasgeidlimiet een aantal
maanden na elkaar is overschreden. Vanuit de
begroting 2012 wordt deze limiet gesteld op
€ 12 mHjoen. Van medio februari tot en met
medio juN is deze limiet overschreden met een
cumulatief bedrag van € 35 miljoen. Conform
Artikel 4.2 van de Wet FIDO hoeft hier geen
me’ding van worden gemaakt aan het
toezichthoudend orgaan, daar de overschrijding
niet meer dan drie kwartaen bedraagt. Vanuit
de Kadernota PRPG van de Commissie BBV,
valt deze onrechtmatigheid buiten het oordeel
van de accountant en wordt louter hierover
gerapporteerd door de accountant in het rapport
van bevindingen.

Wij adviseren uw interne
controlefunctionaris om voor de
resterende maanden van 2012 een
integrae controle uit te voeren ten
aanzien van de kasgeidlimiet en
eventu&e overschrijdingen voor het
tweede halfjaar 2012. Wij zuHen deze
controle begin 2013 beoordelen en
controleren.

Opzet en uitvoering
verbijzonderde
interne controe

Vanaf 2012 wordt voor het proces
Aanbestedingen een verbijzonderde interne
controle uitgevoerd. Deze IC hebben wij
beoordeeld en besproken met uw interne
controlefunctionaris. De vastlegging van de
interne controlewerkzaamheden zijn duidelijk en
overzichtelijk.

Wij adviseren u de
controlewerkzaamheden voor de tweede
heift van 2012 op dezelfde wijze uit te
voeren als voor de eerste heift van
2012. Het resterend aanta
waarnemingen wordt voor de tweede
heift van 2012 uitgevoerd om het totaal
aantal waarnemingen conform het
interne controleplan verricht te hebben.
Wij zuflen deze controle begin 2013
beoordelen en controleren.

Conclusie Aanbevelingen

JR
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Foutieve
aanbestedingen

Op basis van de interne controle heeft U
middels een steekproef geconstateerd dat er in
2012 aankopen zijn geweest die niet zijn
verricht in overeenstemming met het door de
gemeenteraad vastgestelde Inkoop- en
aanbestedingsbeleid. Door deze
geconstateerde fouten loopt u het risico dat er
ook aanbestedingen buiten de steekproef niet
of onrechtmatig zijn aanbesteed. Dit heeft ertoe
geleid om de steekproef verder uit te breiden.
Deze extra controle wordt in januari 2013
uitgevoerd.

In januari 2013 worden extra
waarnemingen uitgevoerd.

Poort van Limburg

Ten tijde van de interim-controle is de
aanbesteding van de Poort van Limburg niet
gecontroleerd, ondanks dat deze in de
steekproef viel. Er loopt momenteel een
onderzoek van de Rekenkamer naar dit dossier.
Nadat dit onderzoek gereed is, zal de
aanbesteding in detail bekeken worden.

Zodra het onderzoek gereed is, vragen
wij u de stukken inzake de aanbesteding
te verzamelen en te verstrekken ten
behoeve van de extra controle inzake de
aanbestedingen in januari 2013.

Contracten register

Door de reorganisatie, die u onlangs heeft
doorgemaakt, is er geen sprake meer van een
contractenregister. Daarnaast wordt op de
afdelingen zelf 00k geen overzicht meer
bijgehouden van de aanbestedingen. Op basis
van de interne controle heeft u geconstateerd
dat het registratiesysteem Coda achteraf gezien
ook niet volledig ingericht blijkt en dat de
aanbestedingsdossiers hierin niet volledig
worden opgenomen. Hierdoor loopt u het risico
aanbestedingen uit het oog te verliezen die niet
worden geregistreerd.

Wij adviseren u een contractenregister
op te stellen welke kan dienen voor de
interne controle op aanbestedingen.
Daarnaast is een overzicht op
afdelingsniveau van alle
aanbestedingen een handvat dat kan
dienen voor de interne controle op de
aanbestedingen. Wij adviseren u zulk
overzicht per afdeling bij te houden
vanaf 2013.

Conclusie Aanbevelingen
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Op 6 december 2011 heeft de Tweede Kamer ingestemd met bet Wetsvoorstel Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Het voorstel
zal, nadat het is aangenomen de Wopt met ingang van lj anuari 2013 vervangen. De WNT regelt niet alleen de openbaarmaking van topinkomens in de pubi ieke en semipublieke
sector, zoals flu de Wopt, maar stelt ook maxima aan de hoogte van die inkomens en tevens aan de ontslagvergoedingen.
Lokaal bestuur valt onder het eerste regime. In het eerste regime mag de bezoldiging van bestuurders en hoogste leidinggevenden niet uitstijgen boven een beloningsmaximum,
gebaseerd op 130 procent van bet brutosalaris van een minister. In de oorspronkelijke tekst van het wetsvoorstel staan de volgende bedragen genoemd die jaarlij ks bij ministeriëLe
regeling aangepast zullen worden, te weten een bedrag van € 187.340, vermeerderd met componenten voor onkostenvergoeding en het werkgeversdeel van het pensioen. Voor
deze componenten wordt in het wetsontwerp uitgegaan van respectievelijk € 7.559 (onkostenvergoeding minister-president) en € 28.767 (ABP-pensioenpremie bij € 187.340).
Opgeteld bedraagt dit € 223.666 (niveau 2010). De ontslagvergoeding wordt overeenkomstig het regeerakkoord, gemaximeerd op € 75.000.
De genoernde maxima van de norm gelden ook als de functie van bestuurder en/of hoogste leidinggevende worcit vervuld door een functionaris die geen arbeidsovereenkomst
heeft (bijvoorbeeld interim), mits dit in een periode van achttien maanden voor meer dan twaalf maanden het geval is.
Bij overschrijding van de norm (beloning en/of ontslagvergoeding) zal het bedrag dat boven de norm is uitgekeerd als een onverschuldigde betaling worden gezien. Dit betekent
dat dit bedrag teruggevorderd kan gaan worden van de betreffende functionaris. Dit dient als een vordering in de jaarrekening opgenomen te worden.
Volgens de WNT zal in de jaarrekening de heloning van (ex) topfunctionarissen moeten worden verantwoord. Indien sprake is van een betaling boven de norm zal dit moeten
worden toegelicht.
De verplichting tot openbaarmaking geldt ook voor de beloning van andere werknemers voor zover deze uitstijgt boven het beoningsmaximum. Voorts wordt de melding bij het
Ministerie van BZK gehandhaafd.
De waarnemend vice-president van de Raad van State heeft op 9 mel 2012 een brief gestuurd aan de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. De Eerste Kamer zal de
in deze brief opgenomen punten meenemen bij de behandeling van het wetsvoorstel. Het is nog afwachten wanneer het wetsvoorstel zal worden aangenomen en of de beoogde
datum van inwerkingtreding per I januari 2013 wordt gehaald.
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Naar aanleiding van onder meer de Lektober publicaties van Webwereld wil Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een structurele en forse impuls
geven aan de kwaliteitsverhoging van ICT-beveiliging bij overheidsorganisaties die gebruik maken van DigiD. Deze organisaties zullen de beveiliging moeten inrichten conform
de norm ‘ICT-beveiligingsassessments DigiD’ van Logius en jaarlijks een ICT-beveiligingsassessment laten uitvoeren. Voor gemeenten dient de beveiligingsassessment voor
einde 2013 te zijn uitgevoerd. De beveiligingsassessments moeten door, of onder verantwoordelijkheid van, een Register EDP Auditor plaatsvinden. Wij adviseren u de
voorhereidingen, zoals de scoping en de uitvoering van een nulmeting/self-assessment reeds in gang te zetten, voor zover dit nog dient plaats te vinden. Hiermee creëert u
speelruimte om eventuele vervolgacties te kunnen implementeren voordat de definitie beveiligingsassessment plaatsvindt. Daarnaast is het van belang om eventuele partners
(zoals softwareleveranciers, hostingpartijen, pentesters, auditors, etc.) op te lijnen om de voorbereidingen in gang te kunnen zetten.

Per I januari 2013 is de zogeheten crisisheffing in werking getreden. Deze nieuwe heffing houdt in dat werkgevers in 2013 een eenmalige crisisheffing moeten betalen van 16%
over het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking (inclusief bonus) dat zij in 2012 aan een medewerker hebben betaald, voor zover dat loon hoger was dan € 150.000. Dit kan in
2012 reeds leiden tot opname van een verplichting. Wij adviseren u te inventariseren of de crisisheffing voor uw gemeente van toepassing is en indien nodig een verplichting op
te nemen in dejaarrekening 2012.

Samenvatting financiële gevolgen regeerakkoord:
•
Het kabinet streeft naar gemeenten met een minimale omvang van 100.000 inwoners. De decentralisaties zullen in principe gericht worden op l00.000 gemeenten (korting
oplopend van € 60 mm. in 2015 tot structured € 975 mm.).
•
Korting Algemene Uitkering (trap-op-trap-af) (korting oplopend van €48 mm. in 2015 tot structureel €307 mm.).
•
Dualiseringscorrectie (minder volksvertegenwoordigers) (structurele korting van € 18 mm. vanaf 2015).
•
Het btw-compensatiefonds zal worden afgeschaft (korting oplopend van €200 mm. in 2013 tot structureel €550 mm.).
•
Decentrale overheden gaan in 2013 verplicht schatkistbankieren.
•
Invoering Wet Houdhare Overheidsfinanciën (Wet HOF) gaat door.
•
De individuele bijzondere bijstand voor daadwerkelijk gemaakte kosten wordt verruimd (extra budget van € 80 mln. in 2014 en vanaf 2015 structured € 100 mm.).
•
Het jeugdzorgbudget, dat per 2015 met een decentralisatie-uitkering naar gemeenten wordt overgeheveld, wordt additioneel verlaagd met € 150 mm. (met een ingroei in
2015 en 2016 van €40 mm. en €100 mm.).
•
Een bedrag van € 256 mm. wordt vanaf 2015 structureel uit het Gemeentefonds overgeheveld naar de scholen ten behoeve van hun huisvesting.
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•
•
•
•

Gemeenten worden geheel verantwoordelijk voor de activiteiten op het gebied van ondersteuning, begeleiding en verzorging (overheveling gaat gepaard met
een efficiencykorting van €290 mm. in 2014 oplopend tot structureel € 1.700 mm.)
Het beroep op de bestaande huishoudelijke huip in de Wmo wordt voor nieuwe cliënten in 2014 beeindigd. Voor bestaande cliënten gaat de maatregel een jaar later in.
Gemeenten behouden 25% van het budget voor een maatwerkvoorziening (korting oplopend in 2014 van € 89 mm. tot structureel € 1.140 mm.).
Verplicht hergebruik scootmobiel/roistoel etc. in de Wmo (korting oplopend in 2015 van € 15 mm. tot structureel € 50 mm.).
Gemeenten worden verantwoordelijk voor maatwerkvoorziening voor inkomenssteun aan chronisch zieken en gehandicapten (hiervoor komt vanaf 2014
€ 100 mm. oplopend tot structureel €761 mm. extra beschikbaar. Tegelijk heeft het Rijk een efficiencykorting geboekt van € 1.342 mEn.).

Na de val van het kabinet Rutte I is de Wet werken naar vermogen (Wwnv) controversieel verklaard. Met het regeerakkoord ‘Bruggen slaan’ van de VVD en PvdA is aangegeven
dat het wetsvoorstel Werken naar Vermogen wordt vervangen door een nieuwe Participatiewet die de Wwb, Wsw en een deel van de Wajong sarnenvoegt. De ingangsdatum voor
deze Participatiewet wordt I januari 2014. De beoogde korting loopt op van €60 mm. in 2014 tot €400 mm. in 2017. Structureel moet dit leiden tot een besparing van
€ 1,8 miljard. Overige aspecten van het nieuwe regeerakkoord zijn:
•
Het kabinet ontwerpt een quotumregeling voor het in dienst nemen van arbeidsgehandicapten door grotere werkgevers. De quotumregeling wordt vanaf
I januari 2015 in zes jaar stapsgewijs ingevoerd. Per 1 januari 2015 geldt de nieuwe Participatiewet ook voor de bestaande Wsw-populatie.
•
De efficiencykorting Wsw wordt over zes jaar verspreid. De instroom in de sociale werkvoorziening in de huidige vorm stopt per 1 januari 2014. Voor beschut werken zijn
middelen beschikbaar, afgestemd op 100% minimumloon, om uiteindelijk structureel 30.000 arbeidsplaatsen te realiseren. Momenteel zijn dat 85.000 arbeidsplaatsen.
•
Het participatiebudget van gemeenten wordt verder gekort. De besparing loopt op van € 38,5 mln. in 2014 naar € 96,6 mm. structureel in 2017.
De gemeente Weert zal alert dienen te reageren wanneer er meer duidelijkheid is over de exacte inhoud van de nieuwe Participatiewet. De daarin bepaalde koers dient direct
vertaald te worden naar de gevolgen voor de eerder opgestelde project- en transitieplannen om op die manier zo snel mogelijk, op een effectieve en efficiënte wijze, de uitvoering
ter hand te kunnen nemen.

De Wet Markt en Overheid (hierna: Wet M en 0) is van toepassing voor gemeenten, gemeenschappelijke regelingen, waterschappen, provincies en ZBO’s (hierna:
overheidsorganisaties). De Wet M en 0 is inmiddels van kracht. Het doel van deze wet is om oneerlijke concurrentie door overheidsorganisaties met marktpartijen te voorkomen
en om zo een gelijkwaardig speelveld te creëren. Uit navraag bij overheidsorganisaties is gebleken dat nog niet op grote schaal bewustzijn bestaat over de gevolgen van de
Wet M en 0. Het is daarom van belang deze wet te bestuderen om onbewuste overtreding van de Wet M en 0 te voorkomen. Het in concurrentie treden met marktpartijen wordt
in de Wet M en 0 als economische activiteit geduid. Voorbeelden van economische activiteiten zijn de verhuur van ruimten in overheidsvastgoed en exploitatie van
gemeentelijke accommodaties of exploitatie van een parkeergarage.
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Als sprake is van economische activiteiten, dan moeten de integrale kosten van deze producten en diensten worden doorberekend aan de afnemers van deze producten en
diensten. In de Wet M en 0 is de bepaling opgenomen dat een overheidsorganisatie een inventarisatie maakt van haar producten en diensten en vervolgens een analyse verricht
op het aanbieden van producten en diensten in concurrentie met marktpartijen. Vervolgens dient de overheidsorganisatie voor de economische activiteiten een integrale
kostprijsberekening op te stellen die aansluit bij de hepalingen die opgenornen zijn in de Wet M en 0.
Aandachtspunten jaarrekening 2012
Dc Wet Men 0 kent een overgangsregime. Overheidsorganisaties hebben twee jaar de tijd (dus tot 1 juli 2014) om de bepalingen nate leven voor activiteiten die al voor
I juni 2012 werden verricht. Op activiteiten die na I juni 2012 zijn opgestart (dus nieuwe activiteiten) is de Wet M en 0 direct van toepassing. De volgende bepalingen uit de
Wet M en 0 zijn dan voor de jaarrekening 2012 van belang:
•
•
•

De Wet M en 0 is exteme regelgeving die van kracht is. Gemeenten, gemeenschappelijke regelingen, waterschappen en provincies dienen de Wet M en 0 op te nemen in het
normenkader rechtmatigheid.
Het is van belang dat onze kianten een analyse maken of er activiteiten zijn die als economische activiteiten zijn te kwalificeren.
Indien sprake is van nieuwe economische activiteiten in de zin van de Wet M en 0, dan dienen onder andere de integrale kosten aan de afnemers van de economische
activiteiten te worden doorberekend. De kiant dient een integrale kostprijsberekening op te stellen die voldoet aan de Wet M en 0.

In 2012 is een aantal notities van de Commissie BBV geactualiseerd. Voor de jaarrekening van de gemeente Weert is met name de notitie incidentele en structurele baten en
lasten van belang. Het doe! van de notitie is om bet onderscheid tussen incidentele en structurele baten en lasten te verduidelijken. Wij hebben de notitie aan uw medewerkers
verstrekt. Bij bet opstellen van de jaarrekening dient u rekening te houden met de hierin genoemde uitgangspunten.

voor

i

In juni 2012 heeft de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (hiema: NBA) de publieke managementletter (hierna: PML) voor gemeenten gepubliceerd, met als titel
‘Taak op taak, risico op risico’. In de PML geeft de NBA aan de praktijk (gemeenten, provincies, rijksoverheid en accountants in de sector) een vijftal signalen. Het gaat hierbij
met name om organisatorische risico’s op financieel en administratief gebied.
Signalen die voor de gemeente Weert relevant zijn betreffen:
•
Taak op taak, risico op risico: de decentralisatie van taken van genleenten vraagt om adequate bestuurlijke aansturing van die taken. Voor een nadere uitwerking verwijzen
wij naar de paragraaf ‘Bezuiniging/Meerjarenperspectief’.
•
Bij samenwerking lijkt niemand verantwoordelijk: Hoe worden taken binnen een samenwerking tussen gemeenten en partners correct gedefinieerd? Voor een nadere
uitwerking verwijzen wij naar de paragraaf ‘Bezuiniging/Meerjarenperspectief’.
•
Digitalisering is een eiland: Hoe waarborgt een organisatie digitale governance en control? Accountantskwaliteit staat onder druk: Hoe waarborgen organisaties en
accountants samen de kwaliteit van de accountantscontrole.
Dc gehele PML is te downloaden van de site van de NBA:
risico/.
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Tot slot
De vijf signalen en aanbevelingen uit de PML van de NBA zijn samengevat in onderstaand figuur.

Taak op taak, risico
op risico

• Taakstapeling vraagt
om bestuurlijke
aansturing

Verliezen grondbedrijf
ondermijnen
financiële positie
•

Regisseer
planbijstelling op elk
niveau

Bij samenwerking Iijkt
niemand
verantwoordelijk
•

Samenwerking
vraagt om nieuwe
zakelijkheid

Digitalisering is een
eiland
•

Zorg ook voor
digitale governance
en control

Accountantskwaliteit
staat onder druk
•

Kies voor kwaliteit

Voor zowel gemeenten als accountants bieden de signalen en aanhevelingen belangrijke denk- en ontwikkelrichtingen voor de komende periode. Essentieel voor het laten slagen
van de opgaven is dat gemeenten en accountants samen optrekken en transparant zijn over waar zij naar streven en wat zij hebben bereikt.
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