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Betreft: Bevest¡g¡ng bij de jaarrekening 2018

VERZ0NDËN-21u1"2019
Geachte mevrouw Van Kimmenade,

Deze bevestiging bij de jaarrekening wordt afgegeven in samenhang met uw opdracht tot controle van
de jaarrekening 2018 van de gemeente Leiderdorp die gericht is op het geven van een oordeel over:

het getrouwe beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2018 als
van de activa en passiva van de gemeente Leiderdorp op 31 december 2018 in overeenstemming met
het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV);

de rechtmatige totstandkoming van de in de jaarrekening opgenomen baten en lasten, alsmede de
balansmutaties. Dat wil zeggen dat deze in overeenstemming zijn met de begroting en met de in de
relevante wet- en regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen, opgenomen bepalingen,
zoals opgenomen in het normenkader dat is vastgesteld door de raad op d.d. L5 oktober 2018; en
de verenigbaarheid van het jaarverslag met de jaarrekening.

Wij hebben, voor zover wij dat noodzakelijk en relevant achten om ons adequaat te informeren, navraag
gedaan bij leidinggevenden en medewerkers van de gemeente met relevante kennis en ervaring.

Dienovereenkomstig, bevestigen wij naar ons beste weten en overtuiging het volgende

Jaarrekening
1. Wij erkennen onze verantwoordelijkheid voor het opmaken van de jaarrekening alsmede voor het

opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met het BBV. Wij zijn onze
verantwoordelijkheden voor het opmaken van de jaarrekening 2018 nagekomen met inbegrip van de
getrouwe weergave van deze jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van de in de
jaarrekening opgenomen baten en lasten en balansmutaties, zoals omschreven in de voorwaarden
van de controleopdracht (zie de opdrachtbevestiging d.d.27 februari 21tg).
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2. Wij erkennen onze verantwoordelijkheid voor het rechtmatig tot stand komen van de in de

jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2018 in

overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving, waaronder

gemeentelijke verordeningen, opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in het normenkader dat is

vastgesteld door de raad op d.d. 15 oktober 2018.

3. Alle transacties zijn geboekt in de financiële administratie en zijn weergegeven in de jaarrekening.

4. Wij zijn van mening dat de significante veronderstellingen die zijn gehanteerd bij het maken van

schattingen ten aanzien van onder meer de voorraden (grondexploitaties), voorzieningen en

waardering van de voorziening voor dubieuze debiteuren redelijk zijn.

S. Alle gebeurtenissen, die zich hebben voorgedaan na de datum van de jaarrekening en waarvoor in

overeenstemming met het BBV een aanpassing of toelichting vereist, zijn aangepast of toegelicht.

6. Wij zijn van mening dat de invloeden van niet-gecorrigeerde afwijkingen, afzonderlijk of
geaggregeerd, niet van materieel belang zijn voor de jaarrekening als geheel. Een overzicht van de

niet-gecorrigeerde afwijkingen is als bijlage bij deze brief opgenomen.

7. ln de jaarrekening is alle bij ons bekende informatie opgenomen die relevant is voor onze inschatting

met betrekking tot de afweging van het college van burgemeester en wethouders of de financiële

positie voldoende is om de gemeente Leiderdorp in staat te stellen de risico's vanuit de reguliere

bedrijfsvoering financieel op te vangen. Wij erkennen onze verantwoordelijkheid om gebeurtenissen

en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de risico's kunnen worden

opgevangen toe te lichten in de jaarrekening.

Andere informatie
8. Wij erkennen onze verantwoordelijkheid voor het opstellen van de andere informatie, waaronder

het jaarverslag, de programmaverantwoording en de paragrafen in overeenstemming met het BBV.

g. De andere informatie omvat voorts de hoofstukken woord vooraf, leeswijzer,overige gegevens en

bijlagen.
10. Wij bevestigen dat de in het jaarverslag opgenomen andere informatie:

a. Met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;

b. Alle informatie bevat die op grond van het BBV vereist is.

Aan u verstrekte informatie
11. Wij hebben u alle relevante informatie en toegang verschaft zoals overeengekomen in de

voorwaarden van de controleopdracht. Dit omvat:

Alle informatie die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening waaronder inzage gegeven in

de gehele administratie, de daaraan ten grondslag liggende gegevens en alle notulen van de

gehouden vergaderingen van de gemeenteraad, subcommissies en het college van burgemeester

en wethouders in 2018 en 20L9 (tot op heden) en voor zover van toepassing, samenvatting van

acties van vergaderingen gehouden na het einde van de periode van welke de notulen nog niet zijn

opgemaakt.
Het op uw verzoek verstrekken van aanvullende informatie voor uw controlewerkzaamheden.

Het verschaffen van onbeperkte toegang tot personen van onze organisatie die relevant zijn voor

uw controle van onze jaarrekening.
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Fraude en het voldoen aan wet- en regelgeving
12. Onder de term fraude wordt verstaan een opzettelijke handeling door één of meer personen uit de

kring van de leiding, de organen belast met governance, het personeel of derden, waarbij misleiding
wordt gebruikt om een onrechtmatig of onwettig voordeel te behalen. Ook afwijkingen die
voortkomen uit het onrechtmatig onttrekken en doen toevloeien van waarden aan de entiteit,
waaronder het ongeautoriseerd bezwaren van activa, vallen hieronder. Frauduleuze financiële
verslaggeving omvat opzettelijke afwijkingen of het weglaten van bedragen of toelichtingen in de
jaarrekening om gebruikers te misleiden.

13. Wij erkennen onze verantwoordelijkheid voor het opzetten, implementeren en onderhouden van de
maatregelen van interne beheersing gericht op het voorkomen en detecteren van fraude.

14. Wij hebben de resultaten gemeld van onze inschatting van het risico dat de jaarrekening afwijkingen
van materieel belang zou kunnen bevatten als gevolg van fraude.

15. Wij hebben onze kennis verstrekt met betrekking tot fraude en vermoede fraude die op de entiteit
van invloed zijn en waarbij betrokken zijn: - het management; - werknemers die een belangrijke
rol spelen bij de maatregelen van interne beheersing; - anderen, in het geval dat de fraude een
effect zou kunnen hebben dat van materieel belang is voor de jaarrekening.

16. Wij hebben u op de hoogte gesteld van alle aantijg¡ngen van fraude of van vermoede fraude die op
de financiële overzichten van de entiteit van invloed zijn en waarvan wij kennis hebben verkregen
via werknemers, voormalige werknemers, analisten, regelgevers of toezichthouders of via anderen.

L7. Wij hebben u inlichtingen verstrekt omtrent alle bekende gevallen of vermoedens van het niet-
naleven van wet- en regelgeving, waarmee bij het opstellen van de jaarrekening rekening moet
worden gehouden.

Verbonden partijen
18. Wij hebben de bij ons bekende informatie met betrekking tot de identificatie van verbonden partijen

en aangaande transacties met deze partijen volledig aan u verstrekt.
19. De relaties en transacties met verbonden partijen zijn op passende wijze in de jaarrekening en de

paragraaf verbonden partijen verwerkt en toegelicht in overeenstemming met het BBV.

Verplichtingen en claims
20. Wij hebben alle bekende actuele of mogelijke rechtszaken en claims waarvan de effecten moeten

worden overwogen bij het opmaken van de jaarrekening aan u bekendgemaakt, alsmede verwerkt
en toegelicht in de jaarrekening in overeenstemming met het BBV.

Aa nvul lende bevestigingen
2L. Wij hebben geen voornemens die een invloed van materieel belang zouden kunnen hebben op de

huidige boekwaarde van de activa en passiva zoals opgenomen in de jaarrekening, dan wel op de
rubricering daarvan.

22. Wij zijn van mening dat er geen bijzondere waardeverminderingen dienen te worden doorgevoerd
met betrekking tot vaste act¡va die in de balans zijn opgenomen.

23. lnformatie aangaande het financiële risicoprofiel, alsmede onze doelstellingen en ons beleid met
betrekking tot het financiële risicobehee6 zijn adequaat opgenomen in de paragraaf
Weersta ndsvermogen en risicobeheersing.
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24. Het economisch eigendom van de activa berust bij de gemeente. Er zijn geen andere pand- of
hypotheekrechten gevestigd op de activa van de gemeente, dan die welke zijn vermeld in de

toelichting van de jaarrekening.

25. ln overeenstemming met onderdeel 3 van de Nota verwachtingen accountantscontrole 2018

bevestigen wij u de nul-verantwoording bij de SiSa-indicatoren (D9/04, D9/05, D9/O6, D9/08,

E27B|O2,E27B/O3,8279/04,8278,/05,E27B|O7 regell, E27B/08 regel 1, G2/O4,G2/O6,G2/09,
c2/LL, c3l}6, G3/O7, G3l08).

26. Wij bevestigen dat de bedragen en indicatoren in de SiSa-bijlage juist en volledig zijn ingevuld en

hebben u alle informatie omtrent deze regelingen verstrekt.
27. Wij bevestigen dat de in de jaarrekening 201-8 opgenomen informatie in het kader van de Wet

normering topinkomens (WNT), waaronder de beloning van de topfunctionarissen binnen gemeente

Leiderdorp, juist en volledig is verantwoord in overeenstemming met de bepalingen van en

krachtens de WNT.

28. Wij bevestigen dat de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties

over 2018 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen in

overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving, waaronder
gemeentelijke verordeningen, opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in het normenkader dat is

vastgesteld door de raad op 15 oktober 2018. Met uitzondering van de fouten zoals hieronder

opgenomen:
29. Wij erkennen dat wij voor een bedrag van € 1,0L miljoen (exclusief btw) aan niet-rechtmatige

inkopen hebben gepleegd in het kader van de financiële rechtmatigheidsvereisten met betrekking

tot Europese aanbestedingen.

Hoogachtend,

Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp

namens deze

L.M. Driesse H meijn
burgemeester

Biilagen:
Overzicht van niet-gecorrigeerde controleverschillen in de jaarrekening

Jaarstukken, bestaande uit jaarrekening, jaarverslag en overige gegevens 20L8

Geparafeerde balans, overzicht van baten en lasten, verantwoordingsinformatie WNT, SiSa-bijlage,

zoals opgenomen in de definitieve versie van de jaarstukken 2018

n
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Bijlage

Overzicht van niet-gecorrigeerde verschillen

Tijdens de uitvoering van onze controlewerkzaamheden worden verschillen verzameld tussen de door u

verantwoorde bedragen en de bedragen die naar onze mening zouden moeten zün verantwoord bij
toepassing van algemeen aanvaarde grondslagen voor de financiële verslaggeving. Uit onderstaand
overzicht blijkt dat wij enkele niet-gecorrigeerde controleverschillen hebben, die de toleranties voor
goedkeuring van de jaarrekening als geheel te boven gaan.

Onzekerheid in verband met de getrouwheid en rechtmatigheid van de
lasten inzake de PGB's

0,80

Onzekerheid in verband met de getrouwheid en rechtmatigheid van de
lasten inzake Wmo ¡ntensieve begeleiding

Onzekerheid in verband met de getrouwheid en rechtmatigheid van de
lasten inzake de Wmo

Onzekerheid in verband met de getrouwheid en rechtmatigheid van de
lasten inzake de Jeugdwet

EU aanbestedingen

Totaal getrouwheld

Totaal rechtmatigheid

t,o4

0,08

0,05

0,14

t,07

1¡04,

2
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4.2 Balans per 31 december

Vaste activa

lmmateriële vaste activa 485 ?12

Kosten van onderzoek en ontwikkeling 188 65

Bijdragen activa derden 298 247

Vaste activa

Materiële vaste activa 7s.360 75.t47

lnvesteringen met economisch nut ss.520 53.597

lnvester¡ngen economisch nut met heffingen 12.346 12.774

lnvesteringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut 7.494 8.777

Financiële vaste activa 2.512 2.857

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemi ngen 2.r37 2.137

Leningen aan

-Over¡ge verbonden pa rtijen 0 0

-Overige langlopende leningen 354 699

- Overige uitz.Rentetypisch looptijd>l jr 20 20

Totaal vaste activa 78.357 78.316

Vlottende activa

Voorraden -6.117 -2.380

-Onderhanden werk inclusief bouwgronden in exploitatie -6.r77 -2.380

-Gereed product en ha ndelsgoederen 0 0

Uitzettingen met een rentetypische looptijd <1 jaar 5.775 7.737

-Vorderingen op openbare lichamen 2.966 4.064

-Rekening-courant verhoudingen met niet fi n. I nstellingen 0 0

-Overige vorderingen 2.809 3.673

Liquide middelen 45 21

Kassald i 1 1

Banksaldi 44 20

Overlopende activa 103 88

Voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering
op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, nog te
ontvangen van:

-Het Rijk 102 88

-Overige nog te ontvangen bedragen en de
vooruitbetaalde bed ragen

0

Totaal vlottende activa -193 5.466

TOTAATACTIVA 78.t64 8?.782

,
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Vaste passiva

41.648 4L.276Eigen vermogen

Reserves

12.734 L4.230-Algemene reserves

27.663 26.757-Bestem m ingsreserves

289-Saldo van de rekening van baten en lasten 1.252

13.863t2.943Voorzieningen

Voorzieningen

6.5s3 6.657-Egalisatie voorzieningen

4.666 4.852-Voorzieningen derden verkr midd met spec best

2.353-Voorzieni ngen toekomstige verplichti nge n r,724

t7.M815.255Vaste schulden met een rentetypische looptijd > één jaar

Onderhandse leningen van

1,5.247 rt.434-Binnenlandse banken en overige financiële instellingen

t4L4Waarborgsommen

69.847 72.547Totaal vaste passiva

Vlottende passiva

8.350Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd <

l jaar
5.840

0 0-Kasgeld leningen

3.7487.236-Banksaldi

4.602-Overige schulden 4.605

2.8452.477Overlopende passiva

Voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek
bestedingsdoel, die dienen ter dekking van lasten van

volgende begroti ngsjaren, ontvangen van :

20-Het Rijk 40

1.620 2.048-Overige Nederlandse overheidslichamen

877 777-Overige vooru¡tontvangen bedragen

11.195Totaal vlottende passiva a3Ð

78.L64 a3.782TOTAAT PASSIVA

L9.t8422.23rBorg- en garantstellingen

/
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4.4 Het overzicht van baten en lasten en de toelichting
4.4.1 Financiële analyse per programma

ln dit hoofdstuk wordt een analyse gegeven van de verschillen tussen de begroting en de jaarrekening. Ook wordt per

programma aangegeven of er sprake is van begrotingsonrechtmatigheid. ln de programma's zijn analyses opgenomen

op het niveau van de subprogramma's. ln het Besluit begroting en verantwoording is voorgeschreven dat de financiële

analyse zowel in de programmaverantwoording als in de jaarrekening moet plaatsvinden. Hieronder treft u teksten aan

op het niveau van de programma's.

L

7

1 Meedoen in Leiderdorp Lasten 28.198 27.827 1.376 29.198 28.r57 1.041

Baten -7.871 -7.76L -337 -7.498 -7.661 762

Saldo 20.388 20.660 1.040 21..699 20.496 1.203

2 Aantrekkelijk Leiderdorp Lasten 5.642 12.234 2.206 74.440 10.595 3.845

Baten -14.830 -12.393 1.222 -TL.17T -11-.773 2

Saldo -9.189 -160 3.428 3.269 -578 3.847

3 Bestuur en organisatie
Leiderdorp

Lasten 12.189 11.900 389 12.289 12.243 45

Baten 702 -86 -83 -169 -386 277

Saldo tL.487 Lt.8t4 306 t2.t20 11.859 262

Algemene Dekkingsmiddelen Lasten -r77 103 -L20 -77 -31 14

Baten -39.541 -40.053 -213 -40.266 -40.391 I25

Saldo -39.717 -39.9s0 -333 -40.283 -40.422 139

Overhead, VPB en onvoorzien Lasten 8.186 8.313 266 8.579 9.224 -644

Baten -29t -8 r20 -r28 -206 78

Saldo 7.895 8.306 L46 8.452 9.018 -566

Totaal Lasten 54.038 60.372 4.1 18 64.489 60.189 4.301

Totaal Baten -63.774 -59.702 469 -s9.232 -59.816 584

TOTAAI SATDO VAN BATEN EN

LASTEN

-9.135 670 4.587 s.2s7 ?72 4.885

RESERVES 1 Meedoen in
Leiderdorp

Toevoeging 1.318 729 335 464 7.468 -1.004

Onttrekking -1.636 -899 -850 -1.749 -t.749 0

Saldo -318 -770 -515 -1.285 -282 -1.004

RESERVES 2 Aantrekkelijk
Leiderdorp

Toevoeging 72.582 4.036 -2.510 1.526 5.335 -3.809

Onttrekking 476 -2.543 -448 -2.992 -3.230 238

Saldo 13.0s8 1.492 -2.958 -1.466 2.105 -3.571
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Programma
bedragen.x € 1.0û0,-

VB Rekening
2Q17

Begrotlng
2018

Wijziging
Begroting

Begrotlng
2018

na

w¡jziBing

Rekening
2018

Verschil
2018

RESERVES 3 Bestuur en organisatie
Leiderdorp

Toevoeging -1 .892 0 0 0 0 0

Onttrekking 4.550 0 0 0 0 0

Saldo -3.342 0 0 0 0 0

RESERVES Algemene
Dekkingsm iddelen

Toevoegi ng 1.387 0 t.252 1.252 7.252 0

Onttrekking -2.733 -r.341, -2.426 -3.767 -3.761 0

Saldo -L.346 -t.34t -t.L74 -2.516 -2.516 0

RESERVES Overhead, VPB en
onvoorz len

Toevoeging 0 0 192 792 2r8 -26

Onttrekki ng -168 50 -t37 L88 188 0

Saldo -168 -50 55 5 30 -26

Tota a I Toevoeging 7.395 4.765 -130 3.434 8.213 -4.839

Totaa I Onttrekki ng 489 -4.835 -3.862 -8.696 -8.934 238

TOTAAL MUTATIE IN RESERVES 7.884 -670 -4.592 -s.262 661 -4.600

Lastenl
Toev.

61.433 64.536 3.387 67.923 68.462 -538

Baten/
Onttr.

-62.685 -64.536 -3.392 -67928 -68.751 822

RESU$AAT -L.252 0 -5 -5 -289 284

Programma 1: Meedoen in Leiderdorp

Algemene conclus¡e

De begroting na wijziging is niet overschreden. Er is voor dit programma dus geen sprake van

begroti ngsonrechtmatigheid.

De uitkomsten betreffen met name het sociaal domein. Op de WMO-budgetten is een meevaller van € 418.000

(begeleiding) gerealiseerd. Door een gewijzigde financieringssystematiek zijn de uitgaven voor intensieve begeleiding

gedaald met ca. € 100.000 terwijl het aantal inwoners wat gebruik maakt van begeleiding gelijk is gebleven. De

budgettoename als gevolg van de verhoging van de decentralisatie uitkerÌng via de meicirculaire gemeentefonds

2017 en 2018 van resp. € 249.000 en € 75.000 is mede de oorzaak van deze meevaller. Verder blijft er ca. € 200.000

op het participatiebudget over door een lager beroep op deze regeling en de harmonisatie van de subsidie aan

?

l Meedoen in Leiderdorp
bedragen x€ 1.000,-

Begroting 2018 Rekening 2018 Verschil Afwijking %

29.798 28.L57 1.041 3,56%

-1.498 -7.66t 162 -2,t7 %

2L.699 20.496 1.203 5'55Yo
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4.4.7 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (semi-)publieke sector (=WNT)

Openbaarmakingsverplichting Wet Normering Topinkomens (WNT)

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan

Deze sectoren zijn op basis van de WNT verplicht om bezoldigingsgegevens van topfunctionarissen openbaar te maken.

Topfunctionarissen zijn diegenen die behoren tot het hoogste uitvoerende oftoezichthoudende orgaan, of de laag

daaronder, en in die rol verantwoordelijk zijn voor de gehele instelling of rechtspersoon. Bij gemeenten zijn in ieder

geval de gemeentesecretaris en de griffier topfunctionarissen.

Daarnaast moeten bezoldigingsgegevens en eventuele ontslagvergoedingen van andere medewerkers met een

dienstbetrekking worden vermeld, zodra de bezoldiging in totaal hoger is dan het bezoldigingsmaximum. Dit geldt

ook voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking. ln dat geval wordt wel rekening gehouden met het aantal

kalenderdagen en in welke deeltijdfactor de functionaris werkt.

De binnen gemeente Leiderdorp geïdentificeerde leidinggevende topfunctionarissen met een dienstbetrekking hebben

geen dienstbetrekking bij meerdere WNT-plichtige instelling(en) als leidinggevende topfunctionaris (die zijn aangegaan

met ingang van 1 januari 2018).

Deze verantwoording 2018 is opgesteld op basis van de voor gemeenten en gemeenschappelijke regelingen geldende

algemene WNT-maximum van € 189.000.

Er zijn ergeen bezoldigingen betaald die boven dit wettelijke maximum uitkomen.

Leidinggevende toplunctionotissen met en zonder (vanøf 73 maonden) dienstbetrckkinq

7

Aanvang en einde functievervulling in 2018 t-t/3t-L2 t-t/3t-ro t-r]-/3t-r2

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0 1,0 0,78

Die nstbetrekking la la ja

Bezoldiging

Beloning + belastba re onkostenvergoedingen LO3.472 64.77L 9.131

Beloningen betaalbaar op termijn 17.747 10.310 983

Su btotaa I L2t.t59 75.081 LO.7L4

lndividueel WNT-maximum 189.000 757.474 24.567

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

-\- Onverschuldigd betaald bedrag

Reden waarom de overschrijding al dan n¡et is toegestaan

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

Aanva ng en einde functievervullin g in 2O17

n.v.t.

7-1/3r-72

n.v.t.

Á/3L-r2

n.v.t.

n.v.t.

Deeltijdfactor (in fte) 1,0 1,0

184 Jaarstukken 2018 - gemeente Leiderdorp



Bezoldiging

Beloning + belastbare onkostenvergoedingen IO7.734 78.606

16.496 tr.479Beloningen betaalbaar op termijn

Subtotaal L24.230 90"085 0

181.000 181.000 0lndividueel WNT-maximum

7
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