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Het doet ons genoegen u verslag uit te brengen omtrent de uitkomsten van 

onze accountantscontrole van de jaarrekening van de gemeente 

Leiderdorp. Wij willen u over de volgende onderwerpen informeren: 

► uitkomsten jaarrekeningcontrole; 

► kwaliteit beheersorganisatie; 

► rechtmatigheidsbeheer; 

► wensen en aandachtspunten. 

 

Onze controle is gericht op het vormen van een oordeel omtrent de 

jaarrekening over 2015. Bij de uitvoering van onze controle ondervinden 

wij de volledige medewerking en ondersteuning van de medewerkers van de 

gemeente Leiderdorp.  

 

De mogelijkheid om een open en eerlijke dialoog met u als lid van de 

gemeenteraad te voeren, vormt een essentieel onderdeel van het 

controleproces, evenals van de algehele corporate governance. Wij 

waarderen deze mogelijkheid om de inzichten die uit onze controle 

voortkomen met u te kunnen delen.  

 

Het concept van dit verslag is d.d. 22 juni 2016 besproken met de 

portefeuillehouder financiën, de gemeentesecretaris en de 

concerncontroller. Een afschrift van dit verslag is toegezonden aan het 

college van burgemeester en wethouders van de gemeente. 

 

Wij stellen het op prijs een en ander persoonlijk toe te lichten of eventuele 

vragen omtrent deze of andere met de controle verband houdende zaken te 

beantwoorden.  

 

Hoogachtend, 

Ernst & Young Accountants LLP 

 

S.B. Spiessens RA 

Externe accountant 

 

Gemeenteraad van de gemeente  Leiderdorp 

Postbus 35  

2350 AA LEIDERDORP 

 

Den Haag, concept 22 juni 2016 
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De kernpunten uit onze rapportage kunnen als volgt worden samengevat 

Uitkomsten 

jaarrekeningcontrole 

Conclusie van onze 

controle 

Naar aanleiding van onze werkzaamheden zijn wij voornemens een verklaring met beperking af te geven 

voor de getrouwheid. De beperking is het gevolg van onzekerheden in het sociaal domein ten aanzien van 

de PGB’s en de Jeugdzorg en WMO in natura. 

 

In verband met onze oordeelsvorming moeten wij een formeel proces doorlopen inzake consultatie, dit 

proces is nog onderhanden. 

De jaarrekening is 

rechtmatig 

Naar aanleiding van onze werkzaamheden zijn wij voornemens een verklaring met beperking af te geven 

voor de rechtmatigheid. De beperking is het gevolg van onzekerheden in het sociaal domein ten aanzien 

van de PGB’s en de Jeugdzorg en WMO in natura. 

(Geen) bevindingen 

ten aanzien van de 

SiSa-bijlage 

Wij hebben de in de SiSa-bijlage van de jaarrekening genoemde specifieke uitkeringen gecontroleerd met 

inachtneming van de Nota verwachtingen accountantscontrole 2015. Op grond van ons onderzoek hebben 

wij bij uw specifieke uitkeringen geen fouten en/of onzekerheden geconstateerd die de voor SiSa geldende 

rapporteringstolerantie overschrijden. 

Belangrijkste 

controleverschillen 

In bijlage 2 is een overzicht opgenomen van de door ons geconstateerde controleverschillen welke de 

rapporteringstolerantie overschrijden.  

Uitkomsten jaarrekeningcontrole 
Kernpunten uit onze rapportage 
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Voordelig resultaat nader besproken 

Het saldo van baten en lasten (na bestemming) over het jaar 2015 bedraagt 

€ 2,8 miljoen positief ten opzichte van een begroot sluitend saldo (na 

wijziging) van € 0,15 miljoen negatief. Het resultaat over 2015 ten opzichte 

van de gewijzigde begroting kan als volgt worden weergegeven: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De lasten zijn € 21,2 miljoen lager dan begroot. De reden hiervoor zijn met 

name de lagere lasten in het programma Zorg, Jeugd en Onderwijs van 

€2,0 miljoen, het programma Beheer openbare ruimte van €1,0 miljoen en 

het programma grondontwikkeling € 18,2 miljoen. Op het programma Zorg, 

Jeugd en Onderwijs zijn de lagere lasten voornamelijk het gevolg van  niet 

bestede WMO budgetten. Bij het programma beheer openbare ruimte zijn 

projecten vervallen of doorgeschoven naar 2016. Voor het programma 

Grondontwikkeling zijn de baten € 12,9 miljoen lager. 

 

Een groot deel van de grondexploitaties lopen over meerdere jaren. Het 

resultaat in de jaarrekening betreft een momentopname en kan afwijken 

van de planning . Dit leidt bij de jaarrekening tot een afwijking op de lasten 

en baten, per saldo geeft het geen resultaat omdat de gemaakte 

kosten/opbrengsten geactiveerd worden op de balans. De lasten en of 

baten schuiven door naar toekomstige jaren. Indien de uiteindelijk prognose 

negatief zou worden komt dit tot uiting in een dotatie aan de voorziening. In 

2015 is overigens sprake van een vrijval in de voorziening als gevolg van 

hogere dan eerder verwachte opbrengsten. Dit is toereikend toegelicht in 

de jaarrekening. 

 

De mutatie in de reserves van de rekening 2015 ten opzichte van de 

gewijzigde begroting worden voor het grootste gedeelte ook verklaard door 

de programma’s Beheer openbare ruimte en  Grondontwikkeling en hangen 

samen met de lager gerealiseerde lasten waardoor ook lagere 

onttrekkingen aan de reserves. Het positieve resultaat na bestemming is 

voornamelijk het gevolg van de lagere WMO bestedingen. Het college stelt 

voor om via resultaatbestemming een bedrag van €1,8 miljoen te storten in 

de reserve sociaal domein. 

Uw begrotingsbeheer op orde 

Met de controle op de juiste toepassing van het begrotingscriterium toetsen 

wij of het budgetrecht van de Raad is gerespecteerd. Voor een juiste 

oordeelsvorming is van belang in hoeverre de begrotingsoverschrijding past 

binnen het door de Raad geformuleerde beleid en/of wordt gecompenseerd 

door hogere opbrengsten. In de jaarrekening 2015 is per programma een 

samenvatting gegeven van de overschrijdingen van de lasten op de 

begroting na wijzigingen. Per programma is tevens de rechtmatigheid nader 

toegelicht. 

 

Wij hebben bij onze controle geen afwijkingen en of bijzonderheden 

geconstateerd ten opzichte van de opgenomen analyse, waarin enkele 

onrechtmatige overschrijdingen worden toegelicht welke wij meewegen 

voor ons oordeel. Voor een uitgebreide analyse verwijzen wij naar het 

jaarverslag en de in de jaarrekening opgenomen toelichting op het 

financieel resultaat per programma. 

 

 

 

Onze analyse van het resultaat 2015 

Uitkomsten jaarrekeningcontrole 

Bedragen x  

€ 1.000 

Gewijzigde 

begroting 

Realisatie 2015 Afwijking 

Totale lasten 

Totale baten 

-91.749 

83.863 

-70.520 

72.478 

21.229 

-11.385 

Totaal saldo van 

baten en lasten 

-7.886 1.958 9.844 

Mutaties in reserve 7.737 880 6.857 

Gerealiseerd 

resultaat 

-149 2.838 2.987 



Pagina 7 

Eigen vermogen neemt toe 
Het eigen vermogen, inclusief het resultaat na bestemming, bedraagt per 

jaareinde 2015 volgens de jaarrekening € 42,9 miljoen en heeft zich vanaf 

2013 als volgt ontwikkeld: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van de totale reserves ter hoogte van € 42,9 miljoen is € 3,2 miljoen 

opgenomen als algemene vrije reserve. Het saldo van deze reserve is ten 

opzichte van 2014 afgenomen met € 0,5 miljoen. 

  

Per saldo is gedurende 2015 € 2,0 miljoen toegevoegd aan de reserves. Dit 

betreft het resultaat voor bestemming en wordt voornamelijk verklaard 

door lagere bestedingen voor de WMO, waarvan het college voorstelt om 

deze bij de resultaatbestemming toe te voegen aan de reserve sociaal 

domein. 
 
 

Solvabiliteit 

De totale vermogenspositie wordt onder andere tot uitdrukking gebracht 

door middel van het solvabiliteitspercentage. Dit percentage wordt bepaald 

door het eigen vermogen te delen door het balanstotaal. Het huidige 

solvabiliteitspercentage voor uw gemeente bedraagt 44,2% (2014: 38,9%). 

De stijging in het solvabiliteitspercentage kan enerzijds worden verklaard 

door het positieve resultaat voor bestemming en daarmee de toename van 

het eigen vermogen. Anderzijds is het balanstotaal gedaald als gevolg van 

de ontvangst van de laatste tranche van de NUON middelen die zijn ingezet 

om de schuldenpositie te verlagen.  

Ratio’s 

Als gevolg van een wijziging in het BBV dient de gemeente een aantal 

verplichte ratio’s toe te lichten. Deze ratio’s zijn opgenomen in de paragraaf 

weerstandsvermogen en risicobeheersing en voldoen aan de daaraan te 

stellen eisen. In de paragraaf is tevens een beschrijving opgenomen van de 

betekenis van de Ratio’s. De gemeente heeft de ratio’s afgezet tegen de 

normen van de VNG en concludeert dat de uitkomst voor Leiderdorp 

varieert tussen matig en voldoende. Wij adviseren u de ratio’s te monitoren 

en de ontwikkeling ervan te volgen. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is 

om vanuit de gemeente een eigen standpunt in te nemen over de 

aanvaarbare normen voor de gemeente zodat hier bij het bepalen van 

toekomstig beleid rekening mee kan worden gehouden. 

 

 

 

Onze analyse van de financiële positie 
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Financiering 

In 2015 heeft u geen leningen afgesloten, wel hebben reguliere aflossingen 

plaatsgevonden, is de kasgeldlening afgelost en is de negatieve rekening-

courantpositie bij de banken verder verlaagd. De kasgeldlimiet is in 2015 

overschreden, hiervoor is ontheffing gevraagd en verkregen van de 

provincie. De gemeente blijft voorts binnen de renterisiconorm. Voor een 

nadere beschouwing ten aanzien van uw financieringspositie verwijzen wij u 

naar de paragraaf Financiering van de jaarrekening 2015.  

Risicobeheersing 

In het jaarverslag is onder andere de paragraaf Weerstandsvermogen en 

risicobeheersing opgenomen, welke informatie bevat over de 

weerstandscapaciteit, de risico’s en het beleid dat hieromtrent gedurende 

2015 is gevoerd. Ten aanzien van deze paragraaf constateren wij het 

volgende: 

 

De Gemeente Leiderdorp houdt bij de berekening van haar risico’s rekening 

met het geschatte kans van optreden van het risico en het geldgevolg. In de 

paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing heeft de gemeente 

voor een bedrag ad € 32,4  miljoen (2014: € 30,6 miljoen) aan risico’s 

benoemd. De grootste 10 risico’s zijn uitgeschreven in de paragraaf en 

bedragen in totaal € 10,8 miljoen (2014: € 5,9 miljoen). Op het totaal van 

de risico’s heeft de gemeente een risicosimulatie toegepast, aangezien de 

risico’s niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang zullen optreden. 

 

De benodigde weerstandscapaciteit is bepaald op € 7,2 miljoen. De 

beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt € 14,3 miljoen. Op basis 

hiervan kan worden geconcludeerd dat de gemeente voldoende financiële 

middelen beschikbaar heeft om mogelijke risico’s af te dekken. Het ratio 

weerstandsvermogen bedraagt 1,98 (2014: 1,91). 

 

Wij zijn van mening dat de Gemeente Leiderdorp de risico’s op een 

evenwichtige wijze in kaart heeft gebracht. Wel merken wij op dat de 

absolute omvang van de risico’s toeneemt, waardoor het van groot belang 

blijft de grootste risico’s alsmede mogelijke nieuwe risico’s strak te blijven 

monitoren en hiervoor zo snel mogelijk adequate beheersmaatregelen te 

treffen. Dit mede gelet op de risico’s als het gaat om de taken in het kader 

van de Jeugdwet en de WMO waar de budgetten de komende jaren verder 

dalen. 

 

Onze analyse van de financiële positie 
 

Uitkomsten jaarrekeningcontrole 
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Aanvaardbaarheid van de grondslagen van waardering en 
resultaatbepaling 

Naar onze mening zijn de door het college gekozen waarderingsgrondslagen 

aanvaardbaar en consistent toegepast met betrekking tot de significante 

jaarrekeningposten en bijzondere transacties. Dit geldt tevens voor het 

tijdstip waarop die transacties hebben plaatsgevonden, de periode waarin 

zij zijn verantwoord en de desbetreffende toelichtingen in de jaarrekening. 

Kwaliteit jaarverslag 

Wij hebben vastgesteld dat het jaarverslag overeenkomstig de 

gemeentewet is opgesteld en verenigbaar is met de jaarrekening. Verder 

hebben wij vastgesteld dat de verplichte paragrafen zijn toegevoegd. 

Eerste toepassing of stelselwijziging 

Er zijn in 2015 geen stelselwijzigingen doorgevoerd. 

Verslaggeving over ongebruikelijke transacties/controversiële 
aangelegenheden/nieuwe ontwikkelingen 

Er zijn geen ongebruikelijke transacties of bijzondere gebeurtenissen die 

invloed hebben op de jaarrekening. 

 

Onze analyse van de gehanteerde grondslagen 

Uitkomsten jaarrekeningcontrole 
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Kwaliteit van het resultaat en belangrijke schattingen en oordeelsvormingen 

Wij stellen vast of de gemeenteraad is geïnformeerd over het proces dat het college hanteert voor het tot stand komen van belangrijke oordeelvormingen ten 

aanzien van belangrijke subjectieve posten in de jaarrekening. Hierbij bijzondere aandacht voor de daarbij gehanteerde veronderstellingen en gemaakte 

inschattingen. In de hieronder opgenomen tabel geven wij inzicht in onze bevindingen met betrekking tot de belangrijkste schattingsposten in de jaarrekening. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitkomsten jaarrekeningcontrole 

Posten met een 

schattingselement 

Referentie in 

dit verslag 

Mate van schattingsonzekerheid Kwaliteit toelichting 

Hoog Gemiddeld Laag Toereikend Verdere verbetering mogelijk 

Waardering grond en gebouwen n.v.t. Ja Nee 

Waardering deelnemingen n.v.t. Ja Nee 

Waardering grondexploitaties Blz. 13 Ja De toelichting op de 

schattingselementen is 

opgenomen in de paragraaf 

grondbeleid en niet in de 

jaarrekening 

Waardering vorderingen n.v.t. Ja - 

Voorzieningen Blz. 15 Ja - 

Onze analyse van de schattingen 
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Inleiding 

Deze paragraaf geeft een uiteenzetting van de werkzaamheden en 

bevindingen ten aanzien van de belangrijke aandachtsgebieden in de 

controle die nog niet eerder in dit verslag zijn toegelicht. 

Bevindingen Jeugd en WMO 

Met de overdacht per 1 januari 2015 van zorgtaken vanuit de AWBZ naar 

de WMO, de invoering van de Participatiewet en de nieuwe Jeugdwet zijn er 

belangrijke nieuwe taken bij de gemeenten gekomen. Deze nieuwe taken (de 

decentralisaties) hebben een belangrijke invloed gehad op de interne 

processen en de samenstelling van de jaarrekening 2015 van gemeenten. 

Van deze taken in het sociaal domein wordt onderscheid gemaakt naar de 

zorg in natura en de persoonsgebonden budgetten (PGB’s). 

De gemeente Leiderdorp werkt voor de taken van de Jeugd samen met de 

Tijdelijke Werkorganisatie Holland-Rijnland (TWO), een 

samenwerkingsverband van 13 gemeenten. In het kader van de WMO werkt 

de gemeente samen in de Leidse regio en zijn gezamenlijk contracten 

gesloten met zorginstellingen en zijn afspraken gemaakt over het afleggen 

van verantwoording door de zorginstellingen.  

  

De TWO heeft de ontwikkelingen en implicaties tijdig voorzien en geacteerd 

op het niveau dat overeen is gekomen en van de TWO verwacht mag 

worden. Dit geldt ook voor de samenwerking in de Leidse regio, waarvoor 

binnen Servicepunt71 contractmanagement heeft plaatsgevonden voor de 

met de zorgleveranciers gesloten overeenkomsten. Dit neemt echter niet 

weg dat er uit het verantwoordingsproces onzekerheden voortkomen die 

invloed hebben op de verantwoordingen van alle gemeenten die 

samenwerken in de TWO.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

In het kader van het sociaal domein onderkennen wij de volgende 

geldstromen: 

► Persoonsgebonden budgetten (PGB’s) inzake de WMO en Jeugdwet ad  

€ 931.441 

► De WMO zorg in natura ad € 3.427.048 

► De Jeugdzorg in natura ad € 4.905.191 

  

Hierna gaan wij kort in op onze bevindingen per geldstroom. 

Persoonsgebonden budgetten (PGB’s) 
Het administratieve proces van de PGB’s wordt voor alle gemeenten geheel 

verzorgd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De gemeenten zijn voor 

de financiële verantwoording afhankelijk van de SVB waarbij de gemeenten 

een financiële verantwoording inclusief accountantsverklaring dienen te 

ontvangen van de SVB, zo ook de gemeente Leiderdorp. De SVB heeft 

recent controleverklaringen afgegeven bij de verantwoordingen 2015 

Trekkingsrecht PGB Jeugd en Trekkingsrecht PGB WMO. Deze verklaringen 

geven onvoldoende zekerheid over de rechtmatigheid en getrouwheid van 

de door de gemeente Leiderdorp verantwoorde bedragen inzake de PGB’s. 

Om deze reden zijn de totaal verantwoorde PGB lasten in de jaarrekening 

van Leiderdorp ad € 931.444 gekwalificeerd als onzeker voor de 

rechtmatigheid en de getrouwheid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

  

  

 

 

 

Aandachtsgebieden en bevindingen in de controle 

Uitkomsten jaarrekeningcontrole 
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WMO zorg in natura 
De WMO taken kunnen verdeeld worden in de ‘oude’ zorgtaken (die al vóór 

1 januari 2015 door de gemeenten werden uitgevoerd) zoals Rol-, Vervoer- 

en Woonvoorzieningen en de nieuwe zorgtaken. De gemeente heeft de 

uitvoering van de WMO taken zelf uitgevoerd en heeft hiervoor 

samenwerking gezocht in de Leidse regio door het sluiten van gezamenlijke 

contracten, het hanteren van een eenduidige verantwoordingssystematiek 

en het opstellen van een gezamenlijk controleprotocol. De gemeente rekent 

wel zelf af met de door haar gecontracteerde zorgaanbieders.  

  

De gemeente heeft voor 2015 aan de zorgaanbieders een 

productieoverzicht 2015 gevraagd alsmede, indien de productie een 

bepaald bedrag overschrijdt, een controleverklaring van een onafhankelijk 

accountant inzake de rechtmatigheid van de in totaal in rekening gebrachte 

lasten door de desbetreffende zorgaanbieder.  

  

Daarnaast heeft de gemeente procedures die moeten waarborgen dat de 

WMO lasten rechtmatig zijn. Deze procedures bestaan uit 

tevredenheidsonderzoeken, klachtenregistraties, periodieke gesprekken 

met zorgaanbieders en bestandsvergelijkingen tussen door de gemeente 

verstrekte beschikkingen en door de zorgaanbieder in rekening gebrachte 

zorg.  

  

Tot slot is er een relatie gelegd met de eigen bijdrage verrekening zoals die 

door het CAK is uitgevoerd. Uit de controle van de WMO lasten 2015 kwam 

een onzekerheid naar voren van € 1.167.624 op een totaal van 

€3.427.048 aan WMO lasten in natura 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeugdzorg in natura 
De Jeugdtaken zijn met ingang van 2015 geheel nieuw voor gemeenten. 

Leiderdorp werkt voor deze zorgtaken samen met de TWO. In het kader van 

deze samenwerking is sprake van een sociaal verdeelmodel waarbij alle 

budgetten van de individuele gemeenten worden ingebracht en de 

werkelijke lasten pro rato worden verdeeld over alle deelnemende 

gemeenten. De TWO heeft met de zorgaanbieders afspraken gemaakt over 

een budgetplafond. Hierdoor is bij enkele zorgaanbieders de werkelijke 

productie hoger dan de last voor de gemeenten. De TWO heeft voor 2015 

aan alle zorgaanbieders een productieoverzicht gevraagd alsmede, indien 

de productie een bepaald bedrag overstijgt, een controleverklaring van een 

onafhankelijk accountant inzake de rechtmatigheid van de in totaal in 

rekening gebrachte lasten door de betreffende zorgaanbieder. 

  

In totaal is van het totaal aan Jeugdzorg in natura ad € 4.905.191 voor een 

bedrag van € 4.200.291 voldoende toereikende controle informatie 

ontvangen om de rechtmatigheid en de getrouwheid te kunnen toetsen. 

Van het restant ad € 704.900 is geen toereikende controle informatie 

ontvangen door onder meer het ontbreken van een controleverklaring of 

het ontbreken van aanvullende interne beheersingsmaatregelen die de 

rechtmatigheid en de getrouwheid moeten borgen. Wij hebben dit bedrag 

van € 704.900 gekwalificeerd als onzeker. 

  

De door ons geconstateerde onzekerheden inzake de PGB’s, WMO zorg in 

natura en Jeugdzorg in natura zijn door ons gewogen in de 

oordeelsvorming voor de jaarrekening 2015 van de gemeente Leiderdorp. 

 

Wij hebben deze onzekerheden opgenomen in het overzicht 

controleverschillen in Bijlage 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

  

  

 

 

 

Aandachtsgebieden en bevindingen in de controle 

Uitkomsten jaarrekeningcontrole 
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Naar de toekomst 
De onder de decentralisaties gerapporteerde onzekerheden over 2015 

kennen diverse oorzaken. Enerzijds betreft dit een oorzaak die buiten de 

directe beïnvloedingssfeer van de gemeente ligt, door het ontbreken van 

een toereikende controle informatie vanuit de zorgaanbieders en de SVB. 

Anderzijds moeten er op het gebied van de interne beheersing bij de 

gemeente in de samenwerking binnen de Leidse regio en met de TWO 

verbeteringen doorgevoerd worden. Dit laatste speelt met name bij de 

Jeugdzorg in natura en de taken in het kader van de WMO. Hier blijft in 

belangrijke mate afhankelijkheid bestaan van het tijdig opleveren van de 

controleverklaringen door de zorgaanbieders. Het is aan de gemeente om 

hier voldoende aandacht aan te (blijven) besteden om zodoende de omvang 

van de onzekerheden te reduceren dan wel tot nihil terug te brengen. In dat 

kader is het van belang om het door de regio gehanteerde controleprotocol 

te evalueren en waar nodig te herzien. Ook kunnen gemeenten en de TWO 

bekijken welke aanvullende controlemaatregelen mogelijk zijn om de 

prestatielevering door de zorgaanbieders te kunnen vaststellen. Te denken 

valt aan gestructureerde procedures met betrekking tot klachtenregistratie, 

cliënttevredenheid onderzoeken en periodieke informatievoorziening vanuit 

zorgaanbieders en gesprekken daarover met de zorginstellingen. 

Waardering grondexploitaties 

De waardering van de grondexploitaties is een significant risico in onze 

controleaanpak, vanwege de mate van schattingsonzekerheid. Wij hebben 

het proces rondom de totstandkoming van de waardering op haar effectieve 

werking getest.  

 

De post voorraad van de Gemeente Leiderdorp is hierna gespecificeerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoals uit het overzicht blijkt, bestaat de post voorraden bij de Gemeente 

Leiderdorp alleen uit grondexploitaties. De gemeente heeft op dit moment 

geen overige grond- en hulpstoffen dan wel niet in exploitatie genomen 

gronden. Deze zijn onderverdeeld in de W4 projecten en centrumplein en 

overige projecten. De overige projecten hebben betrekking op 

investeringen voor maatschappelijk nut die worden gefinancierd vanuit 

reserves, vanwege de samenhang met de grondexploitaties zijn deze 

gepresenteerd onder de voorraden. 

Analyse algemene uitgangspunten grondexploitaties 

Ramingen 
Bij de controle van de grondexploitaties 2015 hebben wij nader onderzoek 

verricht naar de onderbouwing en redelijkheid van de geraamde kosten. Uit 

dit onderzoek blijkt dat de ramingen van de Gemeente Leiderdorp 

toereikend zijn.  

 

  

  

  

 

 

 

Aandachtsgebieden en bevindingen in de controle 

Bedragen x € 1.000 31 december 2015 31 december 2014 

€ € 

Onderhanden projecten 3.955 2.682 

Onderhanden werk 7.359 10.265 

Voorziening dekking 
verliessaldi 

(7.349) (8.808) 

Totaal 3.965 4.138 

Uitkomsten jaarrekeningcontrole 
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Parameters 

De gemeente hanteert de volgende parameters: rentepercentage 3,5%, 

indexatie opbrengsten 0% en indexatie kosten 2%. De gehanteerde 

parameters zijn niet gewijzigd ten opzichte van 2014. De parameters liggen 

binnen de bandbreedte van EY.  

 

Over het algemeen voert gemeente Leiderdorp een  voorzichtig 

grondbeleid. Projecten zijn volledig of zelfs voor meer dan de boekwaarde 

voorzien. 

Risicobeoordeling per project 
Voorraden zijn nader onder te verdelen naar overige grond- en hulpstoffen, 

nog niet in exploitatie genomen bouwgronden en het zogenaamde 

onderhanden werk. Zoals uit het voorgaand overzicht blijkt heeft de 

gemeente Leiderdorp geen overige grond- en hulpstoffen en nog niet in 

exploitatie genomen bouwgronden.  

 

Hiernaast vindt u een visuele risicobeoordeling van de belangrijkste 

grondexploitatieprojecten van de gemeente Leiderdorp.  

 

(a) Nagenoeg alle opbrengsten zijn gerealiseerd. Het resultaat van de 

Integrale Grondexploitatie voor het Centrumplan is niet gewijzigd ten 

opzichte 2014. Echter wel onzekerheid over het tijdspad door nieuwe 

plannen van de ontwikkelaar. Hierdoor risicoprofiel midden.  

(b) Geprognosticeerd eindresultaat is volledig voorzien en vanwege hogere 

opbrengsten in 2015 deels vrijgevallen.  

(c) Opbrengsten zijn vooruit ontvangen. Verwachting was dat 

koopovereenkomst en akte van levering aan externe partij in 2015 zou 

plaatsvinden. Dit is echter door omstandigheden doorgeschoven naar 

2016. Er is geen financieel risico voor de gemeente aangezien de middelen 

reeds zijn ontvangen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(d) Geprognotiseerd eindresultaat is volledig voorzien. Dit inclusief 

verwachte uitgave voor infrastructuur.  

(e) De opbrengsten zijn volledig gerealiseerd. Alleen een subsidie moet nog 

worden gerealiseerd, deze hangt samen met nog te maken kosten. Levering 

van de gronden heeft plaatsgevonden in 2015. Het risicoprofiel blijft 

onveranderd vanwege de omvang van de nog te maken kosten.  

 

Wij constateren dat de gemeente de risico’s onderkent en ook continue 

maatregelen treft om tijdig te anticiperen op de moeilijke 

marktomstandigheden. De interne beheersing rondom de grondexploitaties 

van de gemeente biedt voldoende waarborgen om ook tijdig te kunnen 

sturen. Verder constateren wij dat de door de gemeente gehanteerde 

uitgangspunten op basis van de nu bekende inzichten juist zijn toegepast in 

de waardering van het onderhanden werk ultimo 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitkomsten jaarrekeningcontrole 
Aandachtsgebieden en bevindingen in de controle 

Grondexploitatiewaardering Ons oordeel over het risicoprofiel van de grondexploitatie 

Hoog Midden Laag Toelichting 

Centrumplein (a) 

Vierzicht kavels 1 en 5 (b) 

Bospoort Noord (c) 

Bospoort Zuid (d) 

Plantage (e) 

Totalen 
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Uitkomsten jaarrekeningcontrole 

In exploitatie genomen gronden 

De boekwaarde van de in exploitatie genomen gronden zijn op hoofdlijnen 

als volgt te specificeren, hierbij is rekening gehouden met de 

verliesvoorziening per complex.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij de controle van de balansposten inzake de lopende grondexploitaties is 

de cruciale vraag: worden de geactiveerde kosten in de toekomst 

terugverdiend? Waardering vindt hierbij in beginsel plaats tegen de 

kostprijs. Indien echter blijkt dat een aankoop of projectontwikkeling 

verliesgevend is, dient een afwaardering voor het verwachte tekort te 

worden genomen. Bij de beoordeling van de waardering van de 

bouwgrondexploitaties vormen de herziene exploitatieopzetten een 

essentieel toetsingsinstrument. 

 

 

Aandachtsgebieden en bevindingen in de controle 
 

Wij merken het volgende op per project: 

► Centrumplein betreft de uitbreiding van het Winkelhof. De opbrengsten 

zijn vastgelegd in een overeenkomst en de kosten hebben voornamelijk 

nog betrekking op plankosten en grondverwerving. 

► Voor Bospoort Noord bestond de verwachting dat in 2015 de gronden 

zouden worden geleverd aan IKEA. Dit is nog niet gebeurd. De gemeente 

moet eerst een stuk grond verwerven waarna levering aan IKEA kan 

plaatsvinden, naar verwachting in 2016. De betaling door IKEA heeft 

reeds plaatsgevonden en het vooruitontvangen bedrag is onder de 

overlopende passiva opgenomen in de balans. 

► Voor Plantage geldt dat de opbrengsten volledig zijn gerealiseerd. De 

resterende nog te verwachten ontvangsten hangen samen met de nog te 

maken kosten voor het archeologisch onderzoek. Met de afnemer van de 

grond bestaat discussie over  de kosten voor bouwrijpmaken. Het risico 

wordt als beperkt gezien en er is sprake van een relatief hoge omvang 

van onvoorziene kosten. Daarnaast worden nog kosten gemaakt vanaf 

2016. 

Voorziening dubieuze debiteuren 

In de post debiteuren zijn de debiteuren uit hoofde van bijstandsuitkeringen 

opgenomen voor een bedrag van € 1 miljoen. voor het risico op 

oninbaarheid is een voorziening getroffen van € 0,9 miljoen. Deze 

voorziening is relatief hoog. Wij adviseren u om in overleg met de gemeente 

Leiden, die de administratie voert voor dit onderdeel, afspraken te maken 

over het evalueren van de methodiek voor het vormen van deze 

voorziening. 

Voorziening pensioenen wethouders 

Politieke ambtsdragers in functie bouwen pensioenaanspraken op. Voor 

deze ambtsdragers vindt geen premieafdracht plaats aan het 

pensioenfonds. We constateren dat de gemeente, overeenkomstig de 

uitgangspunten van het BBV,  een voorziening heeft gevormd voor de 

wethouderspensioenen. 

Bedragen x € 1.000 31 december 2015 31 december 2014 

€ € 

Centrumplein 
(1.620) (1.632) 

Vierzicht kavels 1 en 5 
379 (393) 

Mauritskwartier Kavel M 
86 68 

Bospoort Noord 
3.714 3.845 

Bospoort Zuid 
(1.367) (1.375) 

Plantage 
(1.209) 939 

Overige exploitaties 27 5 

Totaal 10 1.457 
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De omvang ultimo 2015 is bepaald op basis van een actuariële berekening 

van Raet. Hierbij is een rekenrente van 2,2% (2014: € 2,8%) gehanteerd. 

Vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken wordt echter en rekenrente 

van 1,629% geadviseerd. Een lagere rekenrente heeft als gevolg dat de 

voorziening toeneemt. Wij adviseren het college in 2016 tijdig de 

toereikendheid van de pensioenvoorziening te toetsen en indien nodig bij te 

stellen in het kader van de begroting 2016. 

 

Verder merken wij op dat de gemeente geen voorziening opneemt voor 

gewezen wethouders waarbij het recht om pensioen over te laten dragen 

aan een pensioenfonds is verlopen. Hierdoor  bestaat het risico dat een 

eventuele overdracht van de pensioenvoorziening aan het ABP grote 

gevolgen heeft voor de gemeente. Wij adviseren daarmee rekening te 

houden bij het bepalen van de omvang van het weerstandsvermogen. 

Onderhoudsvoorzieningen 

De gemeente heeft voorzieningen voor egalisatie van kosten voor 

onderhoud aan gemeentelijke accommodaties en het beheer van de 

openbare ruimte. De dotaties aan de voorziening hebben plaatsgevonden 

op basis van de begroting en gebaseerd op onderhoudsplannen. Voor het 

beheer van openbare ruimte is daarnaast een subsidie toegevoegd waarvan 

de bijbehorende lasten onderdeel uitmaken van de voorziening. De 

werkelijke lasten wijken op onderdelen af van de begroting / 

onderhoudsplannen. Deze afwijkingen  en de voorziening zijn toegelicht in 

de jaarrekening. Wij adviseren de gemeente het verloop van de voorziening 

blijvend te monitoren en indien nodig de onderhoudsplannen  periodiek bij 

te stellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europese aanbestedingen 

De gemeente is verantwoordelijk voor het naleven van de 

aanbestedingsregels. Uit eigen onderzoek door de gemeente is een fout 

geconstateerd van €118.000 terzake een onterecht niet Europees 

aanbesteed contract. Wij adviseren u de naleving van de 

aanbestedingsregels onder de aandacht te brengen van de organisatie. In 

2016 veranderd de wetgeving en verdwijnt het verschil tussen 2A en 2B 

dienstverlening waardoor de kans op financiële fouten groter wordt. 

(Risico’s ten aanzien van) verbonden partijen 

In de paragraaf verbonden partijen heeft de gemeente een uiteenzetting 

opgenomen van de verbonden partijen. Wij hebben vastgesteld dat deze 

toelichting toereikend is. De risico’s voortvloeiende uit de transacties met 

de verbonden partijen heeft de gemeente opgenomen in de paragraaf 

Weerstandvermogen. Wij hebben vastgesteld dat de gemeente geen grote 

risico’s verwacht uit de transacties met verbonden partijen.  

 

Wij merken op dat niet alle opgenomen cijfers al zijn gebaseerd op 

(gecontroleerde) jaarrekening van de verbonden partijen, maar dat is 

uitgegaan van voorlopige cijfers of inschattingen. Wij adviseren u om voor 

de komende jaren nadere afspraken te maken met uw verbonden partijen 

over het tijdig beschikbaar krijgen van de actuele cijfers. Op dit punt worden 

de verslaggevingsvoorschriften niet volledig nageleefd, wat als formele 

rechtmatigheidsbevinding door ons moet worden gerapporteerd maar niet 

meeweegt in ons oordeel. 

 

Aandachtsgebieden en bevindingen in de controle 

Uitkomsten jaarrekeningcontrole 
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Wet normering topinkomens 

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen 

publieke en semipublieke sector (WNT) ingevoerd. Op basis van deze wet is 

de bezoldiging van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector 

in dienstverband en bij ontslag wettelijk gemaximeerd. 

 

Voor de bezoldiging van topfunctionarissen geldt naast de maximering een 

publicatieverplichting in de jaarrekening. Dit geldt eveneens voor 

bezoldiging van niet-topfunctionarissen, indien zij de maximale bedragen 

van topfunctionarissen overschrijden.  

 

In het kader van de jaarrekening 2015 heeft u een analyse uitgevoerd van 

de topfunctionarissen binnen uw organisatie. Tevens heeft u vastgesteld of 

er functionarissen zijn die een hogere bezoldiging dan de gestelde maxima 

kennen. Deze informatie heeft u opgenomen in de toelichting op de 

jaarrekening. Wij hebben de juistheid en volledigheid van deze toelichting 

gecontroleerd en hebben vastgesteld dat de toelichting voldoet aan de 

daaraan te stellen eisen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SiSa 

Wij hebben de in de SiSa-bijlage van de jaarrekening genoemde specifieke 

uitkeringen gecontroleerd met inachtneming van de Nota verwachtingen 

accountantscontrole 2015. De hierbij geconstateerde fouten en 

onzekerheden dienen op grond van het Bado in het verslag van bevindingen 

te worden opgenomen indien de navolgende rapporteringstolerantie per 

specifieke uitkering wordt overschreden: 

► € 12.500,- indien de omvangbasis kleiner dan of gelijk aan € 125.000,- 

is; 

► 10% indien de omvangbasis groter dan € 125.000,- en kleiner dan of 

gelijk aan € 1.000.000,- is; 

► € 125.000,- indien de omvangbasis groter dan € 1.000.000,- is. 

 

Op grond van ons onderzoek hebben wij bij de specifieke uitkeringen geen 

fouten en/of onzekerheden geconstateerd die de voor SiSa geldende 

rapporteringstolerantie overschrijden.  

 

De SiSa-bijlage dient door uw gemeente samen met een aantal andere 

verplicht voorgeschreven verantwoordingsstukken voor 15 juli a.s. 

elektronisch bij het CBS te worden aangeleverd. Door middel van een 

voorgeschreven tabel dienen wij te rapporteren over onze bevindingen  

ten aanzien van de in de jaarrekening opgenomen SiSa-bijlage.  

In bijlage 3 bij dit rapport zijn deze bevindingen in de voorgeschreven tabel 

opgenomen. U kunt deze tabel hanteren ten behoeve van verzending naar 

het CBS. 

 

 

Aandachtsgebieden en bevindingen in de controle 

Uitkomsten jaarrekeningcontrole 



Kwaliteit beheersorganisatie 
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Algemeen 

Bij de planning en uitvoering van de controle van de jaarrekening 2015 van 

uw gemeente hebben wij de interne beheersmaatregelen, welke onderdeel 

uitmaken van de administratieve organisatie van uw gemeente, in onze 

overwegingen betrokken. Wij hebben de opzet, het bestaan en de werking 

van interne beheersmaatregelen onderzocht, voor zover wij dit in het kader 

van de jaarrekening noodzakelijk achten en niet met het doel om een 

oordeel over de effectiviteit van de interne beheersing te geven. Wij 

steunen voor de volgende processen op uw interne beheersing, hetgeen 

betekent dat wij minder uitgebreide werkzaamheden per jaareinde 

behoeven te verrichten: 

► Belastingen 

► Subsidies 

► WMO 

► Bedrijfsprocessen Servicepunt71 

 

Wij hebben geen onderzoek naar de effectiviteit van de interne beheersing 

verricht, anders dan dat relevant is voor onze jaarrekeningcontrole.  

Bevindingen interne beheersing 

In onze managementletter 2015, uitgebracht aan het college op 21 

december 2015 hebben wij onze bevindingen en aanbevelingen van onze 

tussentijdse controle 2015 opgenomen. In deze managementletter hebben 

wij geen zaken aangegeven welke vóór de jaarrekeningcontrole 2015 

opgepakt zouden moeten zijn (prioriteit H).  

 

Als bestuurlijke aandachtspunten hebben wij aangegeven: 

1. Integratie effecten decentralisaties 

2. Grondexploitaties 

3. Beheersing verbonden partijen 

4. VIC functie en opvolgen bevindingen 

5. Vennootschapsbelasting 

Wij verwijzen u voor deze punten naar onze managementletter. Waar nodig 

gaan wij in deze rapportage nader in op deze aandachtspunten. 

 

Verbijzonderde interne controle (VIC) 
In onze managementletter hebben wij uitgebreid gerapporteerd over de VIC 

functie. In het kader van onze controle maken wij gebruik van de 

werkzaamheden van de VIC. De VIC voert onder andere werkzaamheden uit 

voor de processen Wabo, WMO, belastingen en heffingen, aanbestedingen, 

subsidies en grondexploitaties. Een belangrijk aspect waaraan wij aandacht 

besteden in het kader van de beoordeling van de VIC functie is de 

toepassing van de regelkring plan-do-check-act. In dat kader constateren 

wij dat de concerncontroler actief de bevindingen en aanbevelingen 

monitort en hierover gedurende het jaar regelmatig rapporteert, bij de 

halfjaarsrapportage, aan de gemeentesecretaris en het MT en ter 

kennisname aan het college. Wij onderschrijven het belang hiervan. 

Interne beheersmaatregelen 

Kwaliteit beheersorganisatie 
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Automatisering 

Onze controle was niet primair gericht op het doen van een uitspraak 

omtrent de continuïteit en betrouwbaarheid van (delen van) de 

geautomatiseerde gegevensverwerking en wij hebben daartoe ook geen 

opdracht van het management ontvangen. Wij hebben de volgende 

algemene en applicatiespecifieke IT-beheersmaatregelen getest: 

► GIS4ALL 

► T-care 

 

Daarnaast zijn een groot deel van de applicaties , waaronder de applicaties 

voor de financiële- en salarisadministratie ondergebracht bij Servicepunt71 

en constateren wij dat de samenwerking in dit verband nog verbetering 

behoeft. 

 

Wij hebben de bevindingen naar aanleiding van onze werkzaamheden ten 

aanzien van de applicaties GIS4ALL en T-Care gerapporteerd aan de 

organisatie. Wij maken daarbij enkele opmerkingen over de processen 

rondom logische toegangsbeveiliging en wijzigingenbeheer. De organisatie 

onderkent deze aandachtspunten en werkt aan het oplossen ervan. 

 

Wij willen het belang benadrukken om verbeteringen door te voeren in het 

beheer van de IT applicaties zodat hier in komende jaren in belangrijkere 

mate dan nu het geval is, gesteund kan worden op geautomatiseerde 

controlemaatregelen in de IT applicaties. 

Cybersecurity 
Cybercriminaliteit breidt zich snel uit. De ongekende mogelijkheden in de 

digitale wereld en de daarmee samenhangende verbinding tussen mensen, 

mobiele apparaten en organisaties, opent een compleet nieuw speelveld aan 

gevoeligheden. Cyberrisico’s stijgen en wijzigen continu. Elke dag werken 

hackers aan nieuwe technieken om de informatiebeveiliging van 

organisaties te doorbreken. Wij adviseren u gemeente de risico’s in kaart te 

brengen en indien nodig maatregelen te treffen om de risico’s te beheersen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interne beheersmaatregelen 

Kwaliteit beheersorganisatie 
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Frauderisico’s 

Onze controle dient zodanig te worden gepland en uitgevoerd dat een 

redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen 

onjuistheden van materieel belang als gevolg van fouten of fraude bevat 

(Standaard 240, “De verantwoordelijkheden van de accountant met 

betrekking tot fraude in het kader van een controle van financiële 

overzichten”). Door de beperkingen die inherent zijn aan een controle, 

bestaat er een onvermijdbaar risico dat sommige afwijkingen in de 

financiële overzichten niet zullen worden ontdekt, zelfs wanneer de 

controle naar behoren is gepland en uitgevoerd overeenkomstig de 

Standaarden. Onze controlewerkzaamheden omvatten mede de volgens 

Standaard 240 vereiste werkzaamheden, zoals brainstorming, het 

verzamelen van informatie met het oog op het vaststellen van en reageren 

op het risico van fraude en het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden 

gericht op het risico van het doorbreken van interne beheersmaatregelen 

door het management, met inbegrip van inzage in journaalboekingen, 

beoordeling van schattingen en evaluatie van zakelijke redenen voor 

significante ongebruikelijke transacties. 

 

De primaire verantwoordelijkheid voor het voorkomen en ontdekken van 

fraude berust zowel bij de gemeenteraad als bij het college. Het is van 

belang dat het college, onder toezicht van de gemeenteraad, sterk de 

nadruk legt op het voorkomen van fraude, waardoor de gelegenheden tot 

het plegen van fraude kunnen afnemen, alsmede op het ontmoedigen 

daarvan, waardoor personen ervan kunnen worden weerhouden om fraude 

te plegen omwille van de waarschijnlijkheid dat die wordt ontdekt en 

bestraft. 

 

 

Wij informeren de gemeenteraad over illegale handelingen waarbij het 

hoger kader is betrokken en over fraude en illegale handelingen (of deze nu 

door het hoger kader of door andere werknemers zijn veroorzaakt) die een 

onjuistheid van materieel belang in de jaarrekening tot gevolg hebben. 

 

Wij hebben frauderisico’s besproken met uw organisatie en het college. Uit 

die gesprekken en uit onze werkzaamheden zijn geen signalen voor 

mogelijke fraude naar voren gekomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interne beheersmaatregelen 

Kwaliteit beheersorganisatie 



Rechtmatigheidsbeheer 



Pagina 23 

Onze bevindingen in het kader van rechtmatigheid 
Wij hebben bij de controle over 2015 de rechtmatigheid getoetst conform 

de bepalingen van het Bado en het controleprotocol 2015 van de gemeente 

Leiderdorp. Bij onze controle hebben wij aandacht gegeven aan de volgende 

onderwerpen: 

► het rechtmatigheidsbeheer; 

► de naleving van het voorwaardencriterium; 

► de begrotingsrechtmatigheid; 

► de kredieten; 

► mutaties in de reserves; 

► het misbruik-en-oneigenlijk-gebruikcriterium; 

► de niet-financiële beheershandelingen. 

 

Begrotingscriterium 
Met de controle op de juiste toepassing van het begrotingscriterium toetsen 

wij of het budgetrecht van de gemeenteraad is gerespecteerd. Wij 

beoordelen bij onze controle de overschrijdingen ten opzichte van de 

begrote lasten per programma. Dit betreffen enkel de lasten omdat hierop 

een beoordeling en rapportering van de accountant wordt gevraagd vanuit 

de Kadernota Rechtmatigheid.  

 

De raad autoriseert de begroting (en begrotingswijzigingen) en geeft 

daarmee toestemming voor de uitvoering van het beleid en de daarvoor 

benodigde middelen. Het is de verantwoordelijkheid van het college van 

burgemeester en wethouders om begrotingsafwijkingen tijdig te signaleren 

en te rapporteren aan de raad. Door een goede inrichting van de  

planning-en-controlcyclus zorgt het college er voor dat de begroting en 

budgetten worden bewaakt en dat belangrijke wijzigingen of dreigende 

overschrijdingen tijdig worden gemeld aan de gemeenteraad, zodat deze 

tijdig (binnen het begrotingsjaar) een besluit kan nemen. 

 

 

 

 

 

 

Indien desondanks budgetten worden overschreden en niet meer 

gedurende het jaar kunnen worden voorgelegd aan de raad, is strikt 

genomen sprake van een onrechtmatigheid. Deze overschrijdingen hoeven 

echter niet in alle gevallen te worden meegewogen in het 

accountantsoordeel. Voor een juiste oordeelsvorming is van belang in 

hoeverre de begrotingsoverschrijding past binnen het door de 

gemeenteraad geformuleerde beleid, deze wordt gecompenseerd door 

hogere opbrengsten of kostenoverschrijdingen bij open-einde-regelingen. 

Deze overschrijdingen dienen te worden weergegeven in de jaarrekening en 

kunnen door het vaststellen van de jaarrekening alsnog door de raad 

worden geautoriseerd. 

 

Wij zijn nagegaan of de financiële beheershandelingen tot stand zijn 

gekomen binnen de grenzen van de door de Raad geautoriseerde begroting. 

Wij constateren geen overschrijdingen op lastenniveau ten opzichte van de 

gewijzigde begroting in programma voor wat betreft de programma’s. Wel 

is sprake van een overschrijding van de lasten op de Algemene 

Dekkingsmiddelen. Deze is door het college nader geanalyseerd en hiervoor 

is €132.000 als onrechtmatige overschrijding aangemerkt. Wij 

onderschrijven deze bevinding en nemen dit bedrag op als controleverschil.  
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Kredieten 
Wij zijn nagegaan of de investeringen tot stand zijn gekomen binnen de 

grenzen van de door de gemeenteraad geautoriseerde kredieten. Wij 

constateren dat op enkele investeringskredieten sprake is van een 

overschrijding op investeringsniveau ten opzichte van de gevoteerde 

kredieten, echter worden deze overschrijdingen volledig gecompenseerd 

door hogere inkomsten. Derhalve wegen wij deze overschrijdingen niet mee 

voor ons rechtmatigheidsoordeel. 

 

Mutaties reserves 
Wij zijn nagegaan of de mutaties in de reserves overeenkomen met 

besluitvorming daarover door de gemeenteraad. Wij constateren daarbij dat 

bij één reserve sprake is van een onrechtmatige onttrekking van € 65.000. 

Wij onderschrijven deze bevinding van het college en nemen dit bedrag op 

als controleverschil.  

 
Misbruik en oneigenlijk gebruik 
In de externe en interne regelgeving zijn diverse bepalingen opgenomen die 

erop zijn gericht om misbruik en oneigenlijk gebruik te voorkomen. Uw 

gemeente heeft de toets op het misbruik en oneigenlijk gebruik neergelegd 

in interne controleplannen. De uitkomst van deze toets heeft niet geleid tot 

bevindingen die invloed hebben op de rechtmatigheid van baten en lasten 

en balansmutaties. 

Niet-financiële beheershandelingen vallen buiten de scope 
van rechtmatigheidscontrole 

Handelingen en beslissingen van niet-financiële aard vallen buiten de scope 

van de rechtmatigheidscontrole door de accountant. De accountant toetst 

deze handelingen en beslissingen niet inhoudelijk door gegevensgericht 

onderzoek. Volstaan wordt in dit kader met het beoordelen van het interne 

systeem van risicoafwegingen. Binnen dit systeem moeten voorwaarden 

zijn geschapen om risico’s goed te kunnen beoordelen en in de tijd te 

kunnen volgen. 

 

Wij hebben ons een beeld gevormd over de wijze van totstandkoming van 

de inventarisatie van de risico’s en de getrouwe weergave van de hieruit 

mogelijk voortvloeiende financiële gevolgen in de paragraaf 

Weerstandsvermogen en risicobeheersing van het jaarverslag. 

 

  

 
 

Rechtmatigheidsbeheer 
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Aandachtspunten van de raad 

Wij vinden het van groot belang onze controle af te stemmen op de 

specifieke situatie van de gemeente Leiderdorp en de wensen van onze 

opdrachtgever. Op die wijze kunnen wij nog gerichter toegevoegde waarde 

leveren. U heeft ons dit jaar niet gevraagd te rapporteren over specifieke 

aandachtpunten. In dit accountantsverslag zijn wij al ingegaan op de 

ontwikkelingen rondom de decentralisatietaken en de grondexploitaties. 

Hierna behandelen wij een aantal andere onderwerpen die landelijke 

aandacht krijgen. 

 

Vennootschapsbelasting  
Op 1 januari 2016 is de Wet Vpb-plicht overheidsondernemingen ingevoerd, 

waardoor een groot aantal directe en indirecte overheidsondernemingen 

onder voorwaarden belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting (Vpb) 

zijn geworden. In onze managementletter en eerder uitgebrachte brochure 

actuele vaktechnische ontwikkelingen hebben wij u geïnformeerd over de 

gevolgen van deze gewijzigde wetgeving. 

 

Wij hebben van de organisatie van uw gemeente vernomen dat op basis van 

de eerste resultaten door de gemeente wordt geconcludeerd dat het om 

een zeer beperkt aantal activiteiten voor de gemeente Leiderdorp gaat 

waarvoor de Vpb-plicht mogelijk zal gaan gelden. Ook verwacht de 

gemeente op basis van een quick scan dat de voor de grondexploitaties 

geen sprake zal zijn van een Vpb-plicht. De afstemming met de 

Belastingdienst over de standpunten  van de gemeente moet nog 

plaatsvinden. Wij hebben zelfstandig geen werkzaamheden verricht om de 

juistheid van de voorlopige uitkomsten van de gemeente te toetsen. Wij 

adviseren uw gemeente om de uitkomsten van het eigen onderzoek te 

documenteren en tijdig af te stemmen met de belastingdienst en waar nodig 

tijdig aanpassingen door te voeren in de inrichting van de administratie 

zodat over 2016 tijdig een aangifte kan worden ingediend. 

 

Vpb en Wet Markt en Overheid 

Op 1 juli 2012 is de Wet Markt en Overheid in werking getreden, die tot doel 

heeft potentiële concurrentievervalsing tussen publieke en private 

ondernemingen tegen te gaan. In deze wet was een overgangstermijn van 

één tot twee jaar opgenomen. Gezien deze termijn dienen vanaf 1 juli 2014 

alle overheidsorganisaties die goederen of diensten op de markt aanbieden 

(al dan niet via hun overheidsbedrijven) te voldoen aan de gedragsregels 

van deze wet, te weten: 

1. integrale kostendoorberekening 

2. bevoordelingsverbod 

3. gegevensgebruik 

4. functiescheiding 

 

De Wet Markt en Overheid zal dus van invloed kunnen zijn op het resultaat 

van overheidsondernemingen, waardoor de gevolgen van deze wet mogelijk 

van invloed zijn op de te betalen Vpb. Indien u economische activiteiten 

verricht, dan adviseren wij u zo spoedig deskundig advies in te winnen over 

de Wet Markt en Overheid, voor zover dat nog niet is gebeurd.  

 
Fiscaliteit en decentralisaties 
Sinds 1 januari 2015 zijn de decentralisaties een feit. Gemeenten zijn vanaf 

dat moment verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan 

langdurig zieken en ouderen. Met de decentralisaties zijn op fiscaal gebied 

aanzienlijke risico’s gemoeid. Onze ervaring is dat fiscaliteit tot op heden 

lang niet altijd de aandacht krijgt die het verdient.  

 

Wij zien met name btw- en loonheffingenrisico’s en in veel beperktere mate 

risico’s op het gebied van vennootschapsbelasting. Mocht u nog geen risico-

inventarisatie hebben gedaan dan adviseren wij u dit op korte termijn te 

doen. U zou hierbij gebruik kunnen maken van de stresstest die EY voor dit 

doel heeft ontwikkeld. 

 

Specifieke aandachtsgebieden 
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Samenwerkingen tussen overheidsinstellingen 
Feit is dat meer en meer wordt samengewerkt tussen overheidsinstellingen.  

  

Deze samenwerkingsverbanden kunnen verschillend zijn vormgegeven. De 

gemeenschappelijke regeling is een bekend voorbeeld. Andere vormen zijn 

het bestuursmodel, het model van de centrumgemeente en het model van 

de shared service centers. Elke samenwerkingsvorm heeft fiscale gevolgen: 

de ene wat meer en de ander wat minder. Het is ook niet voor niets dat er 

Kamervragen zijn gesteld over btw en samenwerkingsverbanden.  

  

Voor de ene samenwerking is alleen sprake van gevolgen op het gebied van 

btw (uitleen van personeel of andere btw-belaste dienstverlening?), voor de 

andere ook op het gebied van loonheffingen (verandering van werkgever?). 

Tot slot kan ook vennootschapsbelasting (gezamenlijke bv?) een rol spelen.  

 

Vanwege de verschillende fiscale gevolgen is het van (groot) belang dat u 

tijdig actie onderneemt en een volledig inzicht verkrijgt. Een extra 

complicerende factor in dat kader is het declaratieplafond van het btw-

compensatiefonds (BCF). Hierin schuilt een minder zichtbaar financieel 

risico.  

 

Wanneer de declaraties van alle gemeenten en provincies gezamenlijk dit 

plafond overschrijden, wordt het meerdere gekort op de uitkering van het 

gemeentefonds en het provinciefonds. Hoewel de eventuele korting uit het 

gemeentefonds geen directe relatie heeft met de gedeclareerde btw, is het 

beter als btw-heffing helemaal kan worden voorkomen. In veel gevallen kan 

dat, maar gelden voorwaarden.  

 

Ook voor andere fiscale gevolgen geldt dat deze veelal kunnen worden 

beperkt. Om fiscaal zo min mogelijk kosten te hebben, is het naar onze 

mening en ervaring zaak om tijdig met fiscaliteit aan de slag te gaan. 

 

Horizontaal Toezicht en tax control framework 
Een aantal jaren geleden heeft de Belastingdienst het “Horizontaal 

Toezicht” geïntroduceerd. Deze vorm van toezicht (controleren) is 

gebaseerd op wederzijds vertrouwen, transparantie en begrip. Veel 

gemeenten hebben inmiddels met de Belastingdienst een convenant 

gesloten om te komen tot Horizontaal Toezicht.  

  

Met het sluiten van het convenant houdt het echter niet op. Om te komen 

tot een volledig Horizontaal Toezicht, moet ook een tax control framework 

(TCF) aanwezig zijn. 

  

Een goed werkend TCF is bovendien niet alleen vereist om te komen tot 

volledig Horizontaal Toezicht, het heeft als belangrijkste eigenschap/ 

bijkomstigheid dat uw gemeente volledig grip heeft op de fiscaliteit. Dus 

geen fiscale “lijken uit de kast” en tijdige signalering van 

besparingsmogelijkheden. 

  

Heeft u nog geen TCF maar wel al een convenant, of wilt u geen fiscale 

verrassingen dan adviseren wij u zo snel mogelijk aan de slag te gaan met 

uw TCF. 

 

Specifieke aandachtsgebieden 
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Vernieuwing Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) 

Het definitieve Wijzigingsbesluit vernieuwing BBV met de wijzigingen 

voortvloeiende uit het traject Vernieuwing BBV en uit de invoering van de 

Vennootschapsbelasting is op 17 maart 2016 geplaatst in het Staatsblad. 

Deze wijzigingen hebben enerzijds effect op de begrotingsjaren 2017 en 

verder van de gemeente Leiderdorp. Anderzijds hebben deze wijzigingen 

ook op specifieke gebieden effect op de jaarrekening 2016. In het 

wijzigingsbesluit is geregeld dat met een ministeriële regeling nadere regels 

kunnen worden vastgesteld.  

 

Daarnaast heeft de commissie BBV naar aanleiding van het wijzigingsbesluit 

een aantal geactualiseerde richtinggevende notities gepubliceerd.  

 

Bijgaand informeren we u op hoofdlijnen over de effecten voor de gemeente 

Leiderdorp, wij informeren u in een later stadium door middel van onze 

vaktechnische uitgave Overheid over de nadere details van deze 

wijzigingen.  

Wijzigingen begroting 2017 

Met ingang van begrotingsjaar 2017 (voor openbare lichamen ingesteld op 

grond van de Wgr vanaf 2018) dient de gemeente rekening te houden met 

de volgende belangrijke wijzigingen: 

► Indeling en verantwoording naar voorgeschreven taakvelden, deze 

voorgeschreven taakvelden zijn bij ministeriële regeling bepaald; 

► Invoering van voorgeschreven beleidsindicatoren, ook deze zijn bij 

ministeriële regeling bepaald; 

► Opnemen van een apart overzicht kosten overhead en meer inzicht in 

toerekening overhead, o.a. in overzicht overhead en paragrafen 

financiering en lokale heffingen; 

► Meer inzicht in prestaties verbonden partijen, door een betere 

koppeling tussen eigen taken en taken uitgevoerd door verbonden 

partijen. 

► Voor de categorie “Investeringen in de openbare ruimte met 

maatschappelijk nut” vervalt de keuzemogelijkheid tot het wel of niet 

activeren. Deze investeringen dienen met ingang van 2017 te worden 

geactiveerd. Tevens is het niet langer toegestaan om reserves direct 

hierop in mindering te brengen of versneld af te schrijven. 

 

Wij adviseren u bovenstaande zaken mee te nemen bij het opstellen van de 

begroting 2017. 

Wijzigingen jaarrekening 2016 
De eerder genoemde wijzigingen hebben pas effect op de begroting 2017 

en de daarmee samenhangende jaarrekening 2017. De jaarrekening 2016 

wordt echter op een aantal vlakken al geraakt door de vernieuwing BBV: 

► het verplaatsen van de balanscategorie “bijdragen aan activa in 

eigendom van derden” van de financiële vaste activa naar de 

immateriële vaste activa; 

► het vervallen van de categorie “Niet in exploitatie genomen 

bouwgronden”. 

► nadere uitsplitsing van de ontvangen en nog te ontvangen 

voorschotbedragen met specifiek bestedingsdoel naar verstrekker, te 

weten: 

► Europese overheidslichamen; 

► het Rijk; 

► overige Nederlandse overheidslichamen; 

► uitbreiding verplichte toelichting aangaande bouwgronden in exploitatie. 

 

Wensen en aandachtspunten 
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Wij adviseren de hiervoor genoemde zaken mee te nemen bij het opstellen 

van de jaarrekening 2016. Voor de gemeente Leiderdorp hebben deze 

wijzigingen met name effect hebben op de grondexploitaties, de financiële 

vaste activa en de  materiele vaste activa. 

Nieuwe notities Commissie BBV 

De commissie BBV heeft de afbakening, definiëring en verslaggevingsregels 

rondom grondexploitaties kritisch onder de loep genomen. De reden 

hiervoor is een aantal ontwikkelingen op het gebied van grondexploitaties, 

zoals de wijzigende wet- en regelgeving (BBV, Omgevingswet en Vpb) en de 

forse afboekingen die de decentrale overheden hebben moeten nemen op 

haar grondexploitaties. Deze analyse heeft recent geleid tot het uitbrengen 

van een tweetal notities, te weten de notitie Grondexploitatie 2016 en de 

notitie Faciliterend grondbeleid. Beide notities treden per 1 januari 2016 in 

werking. Daarnaast heeft de commissie recent een herziening van de notitie 

Rente en een nieuwe notitie Overhead uitgebracht. 

Gevolgen jaarrekening 2016 notitie Grondexploitatie 

De notitie Grondexploitatie bevat een aantal wijzigingen die effect hebben 

op het opstellen van de grondexploitaties en mogelijk de waardering van 

deze grondexploitaties. Onderstaand gaan we kort in op de belangrijkste 

wijzigingen en de gevolgen voor gemeente Leiderdorp. Wellicht ten 

overvloede merken wij op dat de commissie BBV heeft bepaald dat deze 

voorschriften nog niet gehanteerd behoeven te worden in de jaarrekening 

2015. 

 

De definitie van de grondexploitaties is aangescherpt. Het startpunt van 

een Bouwgrond in exploitatie (BIE) is het raadsbesluit met de vaststelling 

van het grondexploitatiecomplex, inclusief grondexploitatiebegroting. 

Vanaf dat moment wordt de BIE geopend en kunnen kosten worden 

geactiveerd en bijgeschreven op de voorraadpositie op de balans. We 

constateren dat gemeente Leiderdorp nog enkele bouwgrondexploitatie-

achtige complexen onder de post voorraden heeft opgenomen. Dit is vanaf 

2016 niet langer toegestaan. Wij adviseren u uw grondexploitaties te 

analyseren of deze aan bovengenoemde definitie voldoen. 

 

Om de risico’s die samenhangen met zeer lang lopende projecten te 

beperken mag de looptijd van een grondexploitatiecomplex maximaal tien 

jaar bedragen. Hier kan eventueel door middel van het treffen van 

aanvullende beheersmaatregelen op basis van een raadsbesluit van 

afgeweken worden. We constateren dat de gemeente Leiderdorp geen 

projecten heeft met een looptijd welke langer dan tien jaar is. 

 

Jaarlijks dient een herziening van de grondexploitatiebegroting plaats te 

vinden. Een actualisatie van het grondexploitatiecomplex en de 

grondexploitatiebegroting met planinhoudelijke wijzigingen, dan wel 

autonome wijzigingen met materiële financiële gevolgen, moet opnieuw 

door de raad worden vastgesteld. De gemeente Leiderdorp actualiseert de 

grondexploitaties al jaarlijks, waardoor deze herziening vermoedelijk geen 

of slechts een beperkte impact heeft. 

Wensen en aandachtspunten 
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De toerekening van kosten aan de BIE wordt stringenter afgebakend: 

► Enkel kosten zoals opgenomen in artikel 6.2.4 van het Besluit ruimtelijke 

ordening mogen nog worden toegerekend. 

► De toe te rekenen rente moet worden gebaseerd op de werkelijk 

betaalde rente. 

► Het is niet langer toegestaan eigen middelen (reserves) rechtstreeks ten 

gunste van de BIE te brengen. 

► Het is niet meer toegestaan om vanuit de BIE toevoegingen aan de 

voorziening voor bovenwijkse voorzieningen te doen. 

 

De gemeente Leiderdorp houdt in de jaarrekening 2015 nog wel rekening 

met een interne rekenrente. We adviseren u vroegtijdig te analyseren wat 

de effecten van bovenstaande stellige uitspraak is en met de (financiële) 

effecten rekening mee te houden in de begroting/jaarrekening 2016. 

 

De disconteringsvoet die moet worden gehanteerd in de berekening van de 

contante waarde ten behoeve van het treffen van een verliesvoorziening 

voor negatieve grondexploitaties wordt voor alle gemeenten gelijk gesteld 

aan het maximale meerjarig streefpercentage van de Europese Centrale 

Bank voor de inflatie binnen de Eurozone (2%). Op dit moment hanteert de 

gemeente Leiderdorp een percentage van 3,5%. Deze wijziging heeft dus 

een negatief effect op de waardering van de grondexploitatie in de 

jaarrekening 2016. Overigens is het effect in Euro’s beperkt omdat de 

projecten geen lange looptijd meer hebben en geen sprake is van een hoog 

balanssaldo. 

 

Zoals in de wetwijziging aangegeven vervalt met ingang van 1 januari de 

categorie “Niet in exploitatie genomen bouwgronden” (NIEGG). De 

gemenete Leiderdorp heeft op dit moment geen NIEGG’s op de balans per 

31 december 2015, waardoor deze wijziging geen directe consequenties 

heeft. 

 

In de plaats van het hanteren van de categorie NIEGG wordt het activeren 

van voorbereidingskosten voor grondexploitaties als kosten van onderzoek 

en ontwikkeling onder de immateriële vaste activa wel toegestaan. Dit mag 

onder de volgende voorwaarden: 

► De kosten moeten passen binnen de kostensoortenlijst van het Bro;  

► De kosten mogen maximaal vijf jaar geactiveerd blijven staan onder de 

immateriële vaste activa. Na maximaal vijf jaar moeten de kosten 

hebben geleid tot een actieve grondexploitatie dan wel worden 

afgeboekt t.l.v. het jaarresultaat;  

► Plannen tot ontwikkeling van de grond waarvoor de 

voorbereidingskosten worden gemaakt, moeten bestuurlijke instemming 

hebben, blijkend uit een raadsbesluit of – indien gedelegeerd – een 

collegebesluit. 

Wensen en aandachtspunten 
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Gevolgen jaarrekening 2016 notitie Faciliterend grondbeleid 

Naast een actieve grondexploitatie kan de gemeente ook in gevallen kiezen 

voor een faciliterend grondbeleid waarbij sprake kan zijn van kostenverhaal. 

De commissie BBV heeft ten aanzien van dit faciliterende grondbeleid een 

separate notitie uitgebracht, hierin zijn de volgende belangrijke 

aanwijzingen gedaan. Wij adviseren u om in begrotingsjaar 2016 een 

deugdelijke analyse van uw grondexploitatieportefeuille te maken om een 

duidelijk onderscheid tussen actieve en passieve grondexploitatie te hebben 

in de jaarrekening 2016. 

 

Kosten die gemaakt zijn in het kader van faciliterend grondbeleid en kunnen 

worden verhalen op derden, classificeren als vordering op de balans. 

Afhankelijk van de status van de vordering dient deze vordering op de 

balans van de gemeente tot uiting te komen als kortlopende vordering of 

overlopend actief. Bepalend voor de classificatie is de aanwezigheid van een 

getekende overeenkomst. 

 
Als de kosten worden verhaald op basis van een exploitatieplan, maar 

verrekening nog niet kan plaatsvinden doordat nog geen 

omgevingsvergunning is aangevraagd of nog geen posterieure 

overeenkomst is gesloten, dienen de gerealiseerde nog te verhalen kosten 

te worden verantwoord als “nog te verhalen kosten” onder de overlopende 

activa. Hieraan zijn wel vergelijkbare voorwaarden, zoals aan de activering 

van voorbereidingskosten voor actieve grondexploitaties gesteld. 

 

Specifieke aandachtsgebieden 
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Onafhankelijkheid 

De onafhankelijkheid van de accountant behoort tot het fundament van zijn 

beroep. In de maatschappelijke discussie over kwaliteitsverbetering van de 

controle speelt de onafhankelijkheid van accountants een belangrijke rol. 

Vanaf 1 januari 2014 is op alle assurance-opdrachten onder Nederlands 

recht de Verordening inzake Onafhankelijkheid (ViO) van toepassing. Een 

aantal belangrijke punten uit de ViO, die we hieronder hebben opgenomen 

betreffen: 

► langdurige betrokkenheid 

► samenloop van dienstverlening 

► geschenken en giften 

  

Een strikte scheiding tussen controle- en adviesdiensten was al van kracht 

voor OOB’s vanaf 1 januari 2014 en kantoorroulatie is verplicht voor 

financiële jaren van OOB’s vanaf 2016. Daarnaast kent de Europese 

verordening vanaf controlejaar 2016 striktere onafhankelijkheidseisen, 

maar ook nadere bevestigingen over onafhankelijkheid ter communicatie 

aan interne toezichthouders. 

  

Op 17 juni 2016 wordt een gewijzigde ViO van kracht vanwege de 

implementatie van Verordening (EU) nr. 537/2014 van het Europees 

Parlement en de raad van 16 april 2014 betreffende specifieke eisen voor 

de wettelijke controles van financiële overzichten van organisaties van 

openbaar belang. 

Impact ViO op relatie Leiderdorp en EY 

De wijzigingen hebben geen invloed op de onderlinge relatie tussen de 

gemeente Leiderdorp en EY. 

 

Langdurige betrokkenheid 
Om alle schijn van afhankelijkheid te vermijden, kunnen de externe 

accountant en (senior) managers in het team maximaal zeven 

achtereenvolgende jaren in het team actief zijn. Daarna zullen zij intern 

roteren. Per 17 juni 2016 moet de externe accountant roteren na een 

periode van vijf jaar waarbij verder een afkoelingstermijn van drie jaar 

geldt. Onze betrokkenheid in jaren laat het volgende beeld zien: 

► Steven Spiessens, betrokken vanaf het verslagjaar 2014. 

► Stefan Tetteroo, betrokken vanaf het verslagjaar 2015. 

  

Wij brengen u tijdig op de hoogte van belangrijke teamwisselingen. Intern 

beschikken wij over overdrachtsprocedures, zodat u geen hinder ondervindt 

van een teamwisseling. 

Samenloop van dienstverlening 
Ten aanzien van OOB’s is de combinatie van wettelijke controles en overige 

dienstverlening volledig verboden, met uitzondering van met name 

genoemde overige assurance-diensten. Voor niet-OOB’s is bepaald dat 

samenloop is geoorloofd als de non-assurancedienst niet van materiële 

invloed is op het assurance-object. Als er wel materiële invloed is geldt in 

beginsel een verbod, behalve wanneer de non-assurancedienst niet: 

► subjectief of niet-routinematig is; of 

► een verwerkingswijze in het assurance-object ten gevolge heeft waarvan 

het assurance-team twijfelt of deze verwerkingswijze passend is; of 

► leidt tot een bedreiging uit hoofde van belangenbehartiging. 

Bijlage 1 

Onafhankelijkheid en controleproces 



Pagina 34 

Verantwoordelijkheid 

Conform de aan ons verleende opdracht hebben wij de jaarrekening 2015 

van de gemeente Leiderdorp gecontroleerd. Deze jaarrekening is onder 

verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders 

opgesteld. Het is onze verantwoordelijkheid een oordeel te geven over de 

jaarrekening, als bedoeld in artikel 213, tweede lid, van de Gemeentewet. 

 

Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands 

recht, waaronder het Besluit accountantscontrole decentrale overheden 

(Bado) en het door de raad vastgestelde controleprotocol.  

 

Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan de voor ons geldende 

gedragsnormen en zijn wij gehouden onze controle zodanig te plannen en 

uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de 

jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. 

Status van onze controle 

Op dit moment dienen wij nog de volgende resterende werkzaamheden te 

verrichten: 

► Interne review op dossier 

Controleaanpak en -uitvoering 

Wij voeren onze controle uit met een mix van systeem- en gegevensgerichte 

werkzaamheden en een mix van vaste teamleden en ingeschakelde experts. 

Daarnaast beschikken wij als organisatie over verschillende 

kwaliteitsborgingsmaatregelen. Dit geheel tezamen leidt tot een kwalitatief 

goede controle. In ons controleplan en dit verslag is voor elk bijzonder 

aandachtsgebied in onze controle terug te lezen wat de kernpunten in onze 

controle zijn geweest die hebben bijgedragen aan de kwaliteit in onze 

controle. 

 

Onze controleaanpak is onder andere gericht op het in kaart brengen van 

de voor de jaarrekening van belang zijnde risico’s. Op basis van onze 

gesprekken met het management en vertegenwoordigers van de 

gemeenteraad over de belangrijke financiële en operationele 

ontwikkelingen is een aantal punten met een verhoogd risico voor de 

jaarrekening 2015 onderkend: 

► Decentralisaties 

► Aanbestedingen 

► Grondexploitaties 

 

Wij rapporteren u over onze werkzaamheden en bevindingen ten aanzien 

van onze aandachtspunten in dit accountantsverslag.  

 

Bijlage 1 

Onafhankelijkheid en controleproces 
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Bijlage 1 

Onafhankelijkheid en controleproces 

De met u afgesproken goedkeurings- en 
rapporteringstoleranties 

Op grond van het Bado stelt de raad de goedkeuringstolerantie vast, die de 

accountant bij zijn jaarrekeningcontrole dient te hanteren. De 

goedkeuringstolerantie is vastgesteld door het college van burgemeester en 

wethouders en vervolgens ter besluitvorming gebracht van de raad. Op 5 

oktober 2015 is het normenkader bijgesteld, ten aanzien van toleranties 

zijn geen wijzigingen aangebracht. 

 

Op grond van de jaarrekening 2015 bedraagt de goedkeuringstolerantie 

voor fouten afgerond € 768.700 (1% van de lasten) en voor onzekerheden 

€ 2.306.100 (3% van de lasten). Als de goedkeuringstolerantie niet wordt 

overschreden, kan een goedkeurende controleverklaring afgegeven 

worden. Deze goedkeuringstolerantie is een kwantitatief criterium. De 

uiteindelijke oordeelsvorming is echter altijd een combinatie van 

kwalitatieve en kwantitatieve afwegingen. Hierbij dienen wij onder andere 

ook rekening te houden met een ruimte voor niet ontdekte fouten en 

onzekerheden. 

 

Het rapporteringsbedrag, de maatstaf die geldt voor het rapporteren van 

fouten en onzekerheden, is door de raad bepaald op € 50.000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samenwerking andere accountants 

Voor de jaarrekening van de gemeente Leiderdorp maken wij gebruik van 

diverse verbonden partijen/gemeenschappelijke regelingen en 

uitvoeringsorganisaties. Een aantal zijn van significant belang in het kader 

van de jaarrekeningcontrole. Wij hebben de accountant van de Tijdelijke 

Werkorganisatie Holland-Rijnland bezocht om een review uit te voeren op 

zijn werkzaamheden. 

 

Goedkeurings-

tolerantie 

Goed-

keurend 

Beperking Oordeel-

onthouding 

Afkeurend 

Fouten in de 

jaarrekening  

(% lasten) 

< 1% > 1 < 3% - > 3% 

Onzekerheden in 
de controle  
(% lasten) 

< 3% > 3 < 10% > 10% - 
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Het hieronder opgenomen overzicht met ongecorrigeerde 

controleverschillen is verstrekt aan het college en is als bijlage bij de 

“Bevestiging bij de jaarrekening” gevoegd. Wij hebben de ongecorrigeerde 

verschillen met het college besproken. Wij zijn van mening dat verschillen 

zoveel mogelijk door het college moeten worden gecorrigeerd, echter de 

fouten hebben betrekking op rechtmatigheidsfouten die niet hersteld 

kunnen worden en de onzekerheden kunnen eveneens niet hersteld worden 

het college. De geconstateerde fouten ad € 315.000 zijn lager dan de 

vastgestelde controletolerantie van € 768.700. De onzekerheden ter 

hoogte van € 2.803.956 zijn hoger dan de door u vastgestelde 

controletolerantie van respectievelijk € 2.306.100. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kwalitatieve factoren die hierbij in overweging zijn genomen, zijn: 

► het effect op het resultaat voor en na bestemming; 

► het effect op de balansposten, inclusief het eigen vermogen; 

► het effect op significante toelichtingen, individuele items, subtotaal of 

totaal in de jaarrekening. 

 

Wij lichten de ongecorrigeerde verschillen inzake fouten hieronder  nader 

toe. Op de volgende bladzijde vermelden wij de door ons geconstateerde 

onzekerheden. 

Ongecorrigeerde verschillen fouten 

Post/omschrijving van de toelichting Getrouwheid Rechtmatigheid Referentie  

Overschrijding lasten algemene dekkingsmiddelen - € 132.000 Pagina 23 

Overschrijding onttrekkingen reserves - € 65.000 Pagina 24 

Naleving (Europese) aanbestedingsregels - € 118.000 Pagina 16 

Totaal - € 315.000 

Overzicht controleverschillen 
Bijlage 2 
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Ongecorrigeerde verschillen onzekerheden 

Post/omschrijving van de toelichting Getrouwheid Rechtmatigheid Referentie  

Onzekerheden in de kosten van de Jeugdhulp 704.900 704.900 Pagina 12 

Onzekerheden in de kosten van de WMO 1.167.624 1.167.624 Pagina 12 

Onzekerheden in de kosten van de PGB’s Jeugdhulp en WMO 931.441 931.441 Pagina 11 

Totaal onzekerheden 2.803.965 2.803.965 

Overzicht controleverschillen 
Bijlage 2 
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Het is volgens de Nota verwachtingen accountantscontrole 2015 voorgeschreven dat wij de geconstateerde fouten en onzekerheden per regeling rapporteren 

door middel van onderstaande verplichte tabel. Deze tabel dient door uw gemeente samen met een aantal andere verplicht voorgeschreven 

verantwoordingsstukken voor 15 juli aanstaande elektronisch bij het CBS te worden aangeleverd. 

SiSa-bijlage 
Bijlage 3 
 

Nummer specifieke 

uitkering conform  

SiSa-bijlage 2015 

Specifieke uitkering Fout of onzekerheid Financiële omvang 

in euro’s 

Toelichting 

fout/onzekerheid 

D3 Excessieve kosten Archeologie - - - 

D9 Onderwijsachterstandenbeleid 2011-2015 (OAB) - - - 

E27B Brede doeluitkering verkeer en vervoer SiSa tussen 

medeoverheden 

- - - 

G1A Wet sociale werkvoorziening (WSW) totaal 2014 - - - 

G2 Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 WWB 

gemeente 2015 

- - - 

G3 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief 

levensonderhoud beginnende zelfstandigen) gemeente 

2015 

- - - 

G5A Wet participatiebudget (WPB) totaal 2014 - - - 


