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Geachte leden van de Raad, 

 

 

In aansluiting op onze werkzaamheden in het kader van de controle van de jaarrekening 2016 van 

uw gemeente, presenteren wij u hierbij de resultaten van onze controle.  

 

De hierin opgenomen bevindingen en aanbevelingen hebben wij reeds ambtelijk in concept be-

sproken. 

De jaarrekeningcontrole is bij uw gemeente op een prettige en in een constructieve samenwerking 

verlopen. Wij hebben van het management en medewerkers een goede medewerking en alle be-

nodigde informatie ontvangen. Onze dank hiervoor.  

 

Wij zijn gaarne bereid tot het verstrekken van nadere toelichtingen. 

 

 

Hoogachtend, 

Ipa-Acon Assurance B.V. 

namens deze, 

 

 

 

 

 
mr. drs. J.C. Olij RA 
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Aan de gemeenteraad van de  

gemeente Schagen 

Postbus 8 

1740 AA  SCHAGEN 

  

 

 

Haarlem, 15 april 2017 

 

 

Reg.nr. : 103985/215/361/0405 

Betreft : rapport van bevindingen 2016 gemeente Schagen 

 

 

 

Geachte leden van de Raad, 

 

 

Wij hebben de jaarrekening 2016 van de gemeente Schagen gecontroleerd. In dit accountantsrap-

port geven wij onze belangrijkste controlebevindingen weer.  

 

Ontwikkelingen sociaal domein 

Ook dit jaar hebben de ontwikkelingen rondom het sociaal domein het jaarrekeningtraject sterk be-

invloed. Omdat de gemeente zich ook dit jaar voor de bestedingen in het sociaal domein baseert 

op de jaar-productieverantwoordingen (in te dienen voor 1 maart) en het oordeel van de zorg-

accountants (in te dienen voor 1 april), ontstond pas recent voldoende duidelijkheid over de stand 

van zaken rondom de bestedingen in het sociaal domein. 

Daarom is besloten om de jaarrekening en onze oordeelsvorming daarover pas per 15 april 2017 

af te sluiten. 

 

De jaarrekening en dit accountantsrapport geven dus ook de stand van zaken tot die datum weer. 

Op basis van de situatie op dat moment hebben wij geconcludeerd dat wij, zowel voor de getrouw-

heid als de rechtmatigheid, kunnen komen tot een goedkeurende verklaring. 

 

Wij hebben de originele controleverklaring reeds separaat verzonden. 
 

1 INLEIDING 

1.1  Algemeen 

Met uw brief van 23 augustus 2013 heeft u ons de opdracht tot accountantscontrole gegeven voor 

de jaren 2013 – 2017. Het boekjaar 2016 is ons vierde controlejaar voor de huidige gemeente 

Schagen, die eveneens vier jaar bestaat. In dit rapport kijken wij daarom, naast de verschillende 

aspecten van de invoering van het sociaal domein, naar de verdere ontwikkelingen die de organi-

satie op het gebied van financieel administratief beheer heeft doorgemaakt. 
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Onze controleaanpak bestaat in hoofdlijnen uit drie fasen, namelijk de planning en risicoanalyse, 

de interim-controle en de jaarrekeningcontrole. Het controleplan komt aan bod in hoofdstuk 2. In 

hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de uitvoering van de verbijzonderde interne controle en de interim-

controle. In hoofdstuk 4 gaan wij specifiek in op het sociaal domein. De bevindingen van de einde-

jaarscontrole zijn opgenomen in hoofdstuk 5. Daarna zullen de bevindingen in het kader van de 

SiSa aan de orde worden gesteld. Na de overige bevindingen en actualiteiten sluiten wij het rap-

port af met de conclusies. 

1.2 Samenvatting bevindingen en aanbevelingen 

In deze paragraaf geven wij onze bestuurlijk belangrijkste conclusies naar aanleiding van de door 

ons uitgevoerde controle van de jaarrekening 2016 weer. In onderstaande tabel hebben wij de in 

deze rapportage opgenomen aanbevelingen, bevindingen als volgt samengevat: 

 

par. Onderwerp oordeel aanbeveling / toelichting 

8.3 Getrouwheid Goedkeurend Zie ook controleverklaring. 

8.3 Rechtmatigheid Goedkeurend Zie ook controleverklaring. 

6 SiSa-verantwoording Goedkeurend Maar wel met proces-opmerkingen 

5.4.1 Naleving BBV Nageleefd Jaarrekening is BBV-proof. 

5.4.2 Informatiewaarde jaarrekening Beperkt  Beperkte verantwoording over de concrete 

acties/resultaten in 2015 t.o.v. de voorne-

mens. Beperkte toelichting op tabellen in de 

balanstoelichting. 

3 Verbijzonderde interne contro-

les 

Voldoende Vertraagde uitvoering door accent op soci-

aal domein. Groeiende rol voor VIC als con-

trolepunt in organisatie. 

3.4 Opvolging aanbevelingen ma-

nagementletter 

Gedeeltelijk Aan sommige onderdelen is gevolg gege-

ven, aan andere niet. 

5.2 Begrotingsrechtmatigheid Geen overschrijding 

tolerantie 

Geen overschrijdingen programma’s. Wel 

aandacht voor kredietoverschrijdingen. 

7.5 Uitvoeren doelmatigheids- en 

doeltreffendheidonderzoeken. 

Adequate invulling In 2016 zijn twee onderzoeken uitgevoerd. 

5.3.3 

7.1 

Digitalisering bepaalde werk-

processen 

Voldoende Een voldoende voor het DigiD assessment, 

afronding invoering vastgoedsysteem.  

 
 

2 CONTROLEPLAN, RISICOANALYSE EN TOLERANTIES 

2.1  Controleplan en -protocol  

Onze controle is onderverdeeld in twee perioden, de interim-controle en de eindejaarscontrole. Tij-

dens de interim-controle richten wij ons op de opzet, het bestaan en de werking van de financiële 

processen alsmede op de kwaliteit van de uitvoering van interne controlemaatregelen en -

programma’s, dit zowel ten aanzien van getrouwheids- als rechtmatigheidaspecten. Tijdens de 

eindejaarscontrole richten wij onze controle met name op de jaarrekeningposten en de SiSa bijlage 
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en voeren wij aansluitcontroles, cijferbeoordelingen, verbandscontroles en daar waar noodzakelijk 

aanvullende gegevensgerichte controlewerkzaamheden uit.  

 

De reikwijdte van de opdracht tot controle van de jaarrekening 2016 is vastgelegd in ‘Controlepro-

tocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening over de jaren 2014-2017’, vastgesteld in uw 

raad van 25 november 2014.  

 
Daarnaast maken wij bij de planning van onze controle gebruik van het normenkader, dat jaarlijks 

wordt geactualiseerd, en recentelijk op 10 januari 2017 is vastgesteld. In dit besluit is onder meer 

als bijlage het besluit rechtmatigheid sociaal domein opgenomen waarin, met verwijzing naar de 

aanloopproblemen in het sociaal domein in 2015, aansluiting wordt gezocht met het Algemeen Ac-

countantsprotocol Financiële Productieverantwoording WMO en Jeugdwet 2016. Dit landelijke pro-

tocol bevat uniforme rechtmatigheidseisen voor de zorgaanbieders, waardoor de administratieve 

lasten voor zowel gemeenten als zorgaanbieders sterk verminderen. 

 

Het geheel van het controleprocotol 2014-2017 en het normenkader 2016 is uitgangspunt geweest 

voor de door ons uitgevoerde controlewerkzaamheden met betrekking tot de jaarrekening en het 

jaarverslag 2016. 

2.2  Risicoanalyse  

Bij aanvang van de controle hebben wij een risico-inventarisatie uitgevoerd, waarbij de belangrijk-

ste risico’s waarmee de gemeente te maken heeft, zijn geïdentificeerd. Deze risicoanalyse is een 

belangrijk onderdeel van de accountantscontrole en maakt derhalve deel uit van ons pre-audit ge-

sprek. De risicoanalyse richt zich op zowel de externe risico’s als de risico’s in de bedrijfsvoering. 

Bij de inventarisatie is onze insteek primair gericht op de risico’s in de processen die leiden tot mu-

taties in de balans en de programmarekening.  

2.3 Controletoleranties  

Op grond van het Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden (BADO) stelt de raad de 

goedkeuringstolerantie vast die de accountant bij zijn jaarrekeningcontrole dient te hanteren.  
 

U heeft ons opgedragen om bij onze oordeelsvorming uit te gaan van de hierna vermelde goedkeu-

ringstolerantie: 

 

Goedkeuringstolerantie 
Goed- 

keurend 
Beperking 

Oordeel-

onthouding 
Afkeurend 

Fouten in de jaarrekening  

(in % lasten) 

≤ 1% > 1% < 3% – ≥ 3% 

Onzekerheden in de controle 

(in % lasten) 

≤ 3% > 3% < 10% ≥ 10% – 

 

Op basis van de jaarrekening 2016 van uw gemeente betekenen bovengenoemde percentages dat 

een totaalbedrag aan fouten in de jaarrekening van circa €  1,05 miljoen en een totaal van onze-

kerheden van circa € 3,14 miljoen de goedkeurende strekking van de controleverklaring niet zullen 

aantasten.  
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3 UITVOERING VERBIJZONDERDE INTERNE CONTROLES EN INTERIMCONTROLE 

3.1 De ontwikkeling van de verbijzonderde interne controle 

De basis voor de interne controle is het Jaarplan verbijzonderde Interne Controle 2016. Wij hebben 

kennis genomen van het controleplan en vastgesteld dat alle kernprocessen met een materieel 

financieel belang zijn opgenomen. Naar ons oordeel is het controleplan 2016 voldoende kwalitatief 

waardoor wij er het kader van de jaarrekeningcontrole 2016 goed op te kunnen steunen. 

 

In het Jaarplan VIC 2016 zijn in totaal 36 processen geselecteerd voor specifieke beoordeling, een 

duidelijke verbreding en verdieping ten opzichte van 2015. De uitvoering vond in twee controle-

perioden plaats, waarbij in het najaar (oktober-november) over de resultaten van de beoordeling 

van de meeste kernprocessen ook reeds tussentijds werd gerapporteerd.  

De afronding van de laatste procesbeoordelingen vond medio maart plaats, de laatste procesrap-

portages en het afsluitende Verslag Interne controle 2016 werden rond 23 maart, net voor de af-

ronding van dit rapport, opgeleverd. 

De rapportage-structuur rondom de IC ontwikkelt zich: dit jaar is er over elk proces een deelrappor-

tage, waarbij niet alleen feitelijke controlegegevens en -bevindingen worden weergegeven, maar 

waar mogelijk ook adviezen ter verbetering of aanvulling van processen worden gegeven.  

 

Ook de timing van de interne controles is, zowel in planning als uitvoering, beter als voorgaande 

jaren. De VIC wordt eerder opgestart en over sommige procesbeoordeling van de eerste periode 

werd reeds in de zomer 2016 gerapporteerd. Feitelijk lag de gehele uitvoering van de VIC-

controles uit de eerste periode goed op schema. Ook de rapportages over der tweede periode 

werden eerder opgeleverd dan voorgaande jaren, maar waren –omdat ook de jaarrekeningplan-

ning vervroeg is – nog niet over de hele linie tijdig voor ons beschikbaar.  

 

Evenals vorig jaar blijft echter de aanbeveling om de verbijzonderde interne controles, omdat ze 

bedoeld zijn voor de beheersing van de organisatie en niet primair voor de accountant zijn, nog 

meer te verdelen over het jaar en deel (nog) vroeger dan nu plaatsvindt. Hiermee kan meerwaarde 

van de VIC voor de organisatie verder worden vergroot. 

Naast de reguliere onderzoeken wordt door de interne controlemederwerkers ook bijzondere on-

derzoeken gedaan of snelle specifieke beoordeling. Dit is naar ons idee een waardevolle aanvul-

ling op de reguliere VIC-werkzaamheden. We adviseren deze onderzoeken zo af te stemmen met 

en te rapporteren aan het management dat uit deze onderzoeken directe meerwaarde ontstaat 

voor de organisatie. 

3.2 Conclusies uit de interne controle 

Op 25 oktober is de interne controle over de 1
e
 periode afgerond met een afsluitend verslag; de 2

e
 

periode is op 24 maart afgerond met een verslag. In de samenvatting van de beide verslagen wordt 

primair verwezen naar de bevindingen die zijn vastgelegd in de deelverslagen en zijn besproken 

met de proceseigenaren. In beide verslagen is ook een zgn. stoplichtmodel opgenomen waarin van 

alle processen met kleuren de mate van beheersing wordt weergegeven.  

 

Een viertal bevindingen worden in het afrondende verslag nog expliciet benoemd: 

- diverse overschrijdingen van budgetten/kredieten op het laagste budgetteringsniveau. 

- bij 14 facturen was de betalingstermijn (norm max. 30 dagen) overschreden. 
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- de archivering van de stukken in MyCorsa (digitale dossiervorming) is nog niet voldoende 

geborgd in de organisatie. 

- verwerking, betaling en volledigheid facturen Sociaal Domein is nog niet voldoende geborgd. 

 

Een van de bevindingen die wel nog in het verslag over de eerste periode was opgenomen, aan-

dacht geven aan de voortgang van het verbeterplan COWWI, is vervallen. De aandachtspunten bij 

het COWWI richten zich nu specifiek op de factuurverwerking.  

3.3 Project ‘Wij zijn van control en laten het zien’ 

Begin dit jaar kwam de vraag op of het bestuur voldoende helder, scherp geïnformeerd en geadvi-

seerd werd over relevante (financiële) ontwikkelingen. De aanleiding was het grote overschot op 

het sociaal domein zoals dat nu in de rekening gepresenteerd is. Dit heeft geleidt tot het project 

‘We zijn van control en laten het zien’, met als toevoeging ‘ … en brengen control tot groei’. De 

centrale vraag in dit project is hoe de organisatie tijdig de juiste en complete informatie voor sturing 

kan leveren.  

 

Uit een extern onderzoek bleek dat Schagen redelijk ‘in control’, maar niet ‘van control’ is. En de 

financiële functie wordt gekarakteriseerd als reactief en verslaggeving-gericht: gericht op admini-

streren, juist verwerken, samenstellen P&C-documenten, etc. De middelenfuncties, niet alleen Fi-

nanciën, moeten zich meer proactief en organisatiegericht opstellen. 

 

Om de gestelde doelstelling te operationaliseren zijn er een viertal maatregelen c.q. doelstellingen 

geformuleerd: 

- er komt een interim controller als kwartiermaker 

- de P&C documenten worden verbeterd 

- het control mechanisme wordt versterkt 

- project-control wordt op orde gebracht. 

Met de feitelijke uitwerking van deze punten wordt momenteel een begin gemaakt.  

 

3.4 Oordeel interne- en rechtmatigheidsbeheersing gemeente Schagen 

Tijdens onze interim-controle hebben wij de opzet en bestaan van het stelsel van administratieve 

organisatie en interne beheersing van de meeste (kern)processen beoordeeld. Verder hebben wij 

de werking getoetst van de beheersingsmaatregelen in deze processen over de periode januari tot 

en met medio oktober 2016.  

 

In onderstaande tabel geven wij een (algemeen) oordeel over de belangrijkste, door ons beoor-

deelde processen voor de interne beheersing en rechtmatigheid binnen uw gemeente. In onze ma-

nagementletter 2016 aan het college zijn wij op deze processen uitgebreid ingegaan. Wij hebben 

de bevindingen van de managementletter 2016 ook met de leden van de Auditcommissie bespro-

ken. 

Kortheidshalve verwijzen wij naar de betreffende rapportage. 
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omschrijving proces 
 

2014 2015 2016 

1.  Opzet en uitvoering rechtmatigheidsbeheer   √ √ √ 

2.  Opzet administratieve organisatie – interne beheersing  ! ! ! 

3.  Planning en controlcyclus  √ √ √ 

4. Automatisering – ICT  √ √ √ 

5.  Krediet en budgetbeheersing  ! ! ! 

6.  Inkopen, aanbesteden en contractmanagement  ! ! ! 

7.  Betalingsorganisatie en treasurymanagement  √ √ √ 

8.  Personeel- en salariszaken  √ √ √ 

9.  Subsidies  ! ! ! 

10. Uitkeringen Wet  Maatschappelijke Ondersteuning   √ X X 

11. Jeugdwet   X X 

12. Participatiewet   √ √ 

11. Belastingen: Ozb, riool- en afvalstoffenheffing  √ √ √ 

12. Leges, incl. bouwleges  √ √ √ 

13. Huren en pachten  X ! √ 

14. Projectbeheersing, incl. ontvangen rijksbijdragen  √ √ √ 

15. Grondexploitaties  ! ! ! 

16. Risicobeheersing, juridische kwaliteit, M&O  √ √ √ 

17. Administratievoering, analyse tussenrekeningen  ! ! ! 

Tabel: Relatief oordeel accountant inzake de interne- en rechtmatigheidsbeheersing binnen de gemeente Schagen 

 

Legenda X Onvoldoende. Er zijn (risico’s op) tekortkomingen en/of fouten geconstateerd. 

 ! Verbeterpunt. Geen materiële risico’s / tekortkomingen, op onderdelen zijn verbeteringen nodig. 

 √ Voldoende tot goed. Geen risico’s/ tekortkomingen; goed functionerend systeem interne beheersing. 

 
 
 
 

 
 Deze beoordelingen zijn in het betreffende jaar nog niet uitgevoerd 
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3.5 Opvolging  bevindingen interim-controle 

Conform onze opdracht hebben wij alle relevante gedetailleerde controlebevindingen in onze ma-

nagementletter van 15 november 2016 gerapporteerd. De interim-controle is vooral gericht op de 

kwaliteit van de interne beheersing, inclusief het rechtmatigheidsbeheer, voor zover relevant voor 

de controle van de jaarrekening. Onze belangrijkste bevindingen en aanbevelingen uit de interim-

controle zijn, samen met de voortgang / opvolging ervan, in de onderstaande tabel op hoofdlijnen 

weergegeven. 

Overigens houdt de afdeling Middelen, ter bewaking van de voortgang, een actielijst bij waarmee 

de ontwikkelingen rondom aanbevelingen uit de managementletter, maar ook uit eerdere rapporta-

ges, worden bewaakt. De hieronder gemelde status/voortgang per aanbeveling, is mede daaraan 

ontleend. 

 

nr. aanbeveling voortgang medio maart 2017 

1 Scherp de VIC aan als management-instrument en 
laat controles en rapportage a-tempo plaatsvinden 

Van alle VIC-onderdelen zijn deelrapportages, 

en uitvoering vindt vroeger plaats. Echt ontwik-

kelen als management-instrument kan nog ver-

der vorm krijgen.  

2 Kies voor verbetering van de (belangrijke) proces-
sen een expliciete planmatige aanpak 

Centraal gekozen voor planmatige ontwikkeling 

en beschrijving AO, resultaten zijn nog niet ro-

buust. Ontwikkeling van belangrijke / risicovolle 

deelprocessen gebeurt nog ad-hoc. 

3 Heb aandacht voor de verdere ontwikkeling en bor-
ging van de kwaliteit van de administratieve pro-
cessen 
 

Bewaking op de administratieve processen is er 

wel. Het borgen van de kwaliteit in praktische, 

systematische procedures heeft nog niet de 

noodzakelijke aandacht.  

4 Laat verantwoordelijkheden en procedures rondom 
‘huren en pachten’ aanpassen 

Invulling aan gegeven door afdeling Ruimte. 

5 Ontwikkel het contractenbeheer 
 

Inventarisatie en verwerking contracten in con-

tractenadministratie is in de afronding. Contrac-

ten uit het sociaal domein nog opnemen.  

6 Ontwikkel de toelichting in het jaarverslag naar hel-
dere, informatieve verantwoordingsinformatie 
 

Er zijn stappen gemaakt in deze rekening. Maar 

ook in de opzet van de begroting 2017 

7 Leg de jaarlijkse geactualiseerde grondexploitaties 
ter besluitvorming aan de raad voor 
 

Voortgansrapportage wordt, samen met een 

nieuwe nota grondbeleid, dit voorjaar aangebo-

den. 

8 Het financieel beleid aanpassen aan de heffing 
vennootschapsbelasting per 2016 
 

Inventariserend advies uitgebracht. Uitwerken  

van advies en Invoeren van administratieve as-

pecten moet nog plaatsvinden.  
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4 SOCIAAL DOMEIN 

4.1 Inleiding 

Per 1 januari 2015 zijn de taken van de gemeente binnen het sociaal domein (decentralisatie 

AWBZ-begeleiding, Jeugdzorg en Participatiewet) uitgebreid. Uw gemeente werd verantwoordelijk 

voor vrijwel de gehele maatschappelijke ondersteuning, en dat raakt alle leefgebieden van de in-

woners: zorg, welzijn, schuldhulpverlening, werk, onderwijs, opvoedingsondersteuning en inko-

mensondersteuning. De taakoverdracht vanuit het rijk vond plaats met een gelijktijdige verminde-

ring van de beschikbare budgetten. En dat zonder vermindering van het aantal klanten, althans in 

eerste aanleg, voor de verschillende taken op het sociaal domein.  

 

De invoering in 2015 verliep traag en met grote horten en stoten. Eind 2015 werd duidelijk, onder 

andere via de VIC op de nieuwe processen, dat de interne beheersing (in ruime zin) achterbleef. 

Daarom werd er in oktober 2015 een verbeterplan opgesteld voor de afdeling Cowwi, dat begin 

2016 werd vertaald naar een concreet actieplan, onder meer om het jaartraject 2015 goed te kun-

nen afronden. 

 

Vanwege de specifieke aspecten en de aanloopproblemen die de gemeente, weliswaar steeds 

minder, maar nog steeds ondervindt, gaan wij in deze paragraaf apart in op het sociaal domein. 

4.2 Interim controle 

In de management-letter hebben wij u uitgebreid geïnformeerd over de praktische problemen die 

de invoering ook in 2016 nog met zich bracht. Deze problemen deden zich ook nog de afgelopen 

maanden voor. Wij hoeven deze hier niet in extenso te herhalen, wij verwijzen u naar deze brief.  

 

Onze conclusie toen was:  

“ Evenals vorig jaar zijn er bij het afsluiten van de interim-controle nog veel onzekerheden rondom 

de inkomsten en met name de uitgaven in het sociaal domein. De zorgaanbieders verstrekken vol-

gens de contractvoorwaarden per kwartaal een financiële- en inhoudelijke managementrapportage. 

Op basis van de 1
e
 en 2

e
 rapportage 2016 is een extrapolatie gemaakt voor het gehele jaar van de 

te verwachten zorgkosten jeugdhulp en WMO. Deze gegevens zijn voorts verwerkt in de tweede 

tussenrapportage 2016 van de gemeente Schagen. 

 

Alhoewel er gedurende het jaar wel degelijk gewerkt is aan ontwikkeling van de organisatie door 

het inrichten van systemen, invoeren en aanpassen procedures, digitalisering van de werkproces-

sen, is er in beperkte mate tijd besteed aan interne beheersing, borging van (vernieuwde) proces-

sen en vasthouden aan ontwikkeltrajecten. Op dit punt is nadrukkelijk verbetering nodig. 

 

Wat in deze ontwikkeling niet helpt is de (inmiddels gepasseerde) onzekerheid over de samenwer-

king met Hollands Kroon, de veranderingen daarin en de op handen staande ontvlechting. Dit slokt 

energie op die beter in ontwikkeling van de organisatie gestopt had kunnen worden. 

 

Daar komt bij dat rondom de rechtmatigheid feitelijk dezelfde problemen en onzekerheden kunnen 

ontstaan als vorig jaar: de contracten zijn niet aangepast, dus er wordt van de zorgleverancier de-

zelfde rapportages (eindverantwoording en controleverklaring) verwacht. En de termijnen voor de-

ze rapportages zijn ongewijzigd, ze komen dus binnen op een moment dat naar verwachting de 
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gemeentelijke jaarrekening al moet zijn opgesteld. In mindere mate raakt dit de getrouwheid (juiste 

en volledige inschatting van de verplichtingen ultimo december 2016). 

   

Tenslotte, de SVB heeft dit voorjaar al laten weten dat ook de slotverantwoording over 2016 door 

haar huisaccountant niet zal worden voorzien van heen goedkeurende controleverklaring. 

 

Al met al voldoende onzekerheden om, evenals vorig jaar, op dit moment nog geen zekerheid te 

kunnen geven over ons oordeel bij de rechtmatigheid bij de jaarrekening. ” 

 

4.3  Beheersing processen op dit moment 

Uit de interne controles over de laatste maanden van het jaar blijkt dat de interne en administratie-

ve beheersing van de processen rondom jeugd en WMO is verbeterd. Processen raken geleidelijk 

ingebed, achterstanden zijn ingelopen waardoor er meer aandacht is voor de reguliere processen 

en op onderdelen zijn al taken terug overgedragen aan Hollands Kroon (de betalingen over het 

laatste halfjaar zijn door Incluzio uitgevoerd).  

 

Maar er blijven een aantal concrete aandachtspunten: 

- dubbele betalingen 

Uit een beoordeling van de boekingsregels over 2016 bleek dat 26 facturen dubbel betaald zijn. 

Oorzaak daarvan is dat de gegevensverwerking via het zgn. GGK (gegevensknooppunt) nog niet 

vlekkeloos verloopt, of althans daarin geen voldoende vertrouwen bestaat. Daarom worden som-

mige facturen zowel via het GGK als ook met de post aangeboden. Bij de controle van de zorgfac-

turen ontbreekt een sluitende controle op dubbele facturen. Overigens wordt, door te steunen op 

de jaarverantwoordingen met controleverklaringen, deze dubbele boekingen uiteindelijk wel ont-

dekt. Voor 2017 worden geen facturen buiten het GGK om meer geaccepteerd, waardoor deze 

verwerkingsfouten niet meer voor kunnen komen. 

 

- budgetbeheer 

Uit een beoordeling van de toegekende budgetten bleken 8 van 22 nieuw toegekende indicaties 

nog ‘niet verzilverd’, er was nog geen gebruik van gemaakt. De gemiddelde wachttijd van deze niet 

verzilverde of nog niet gefactureerde indicaties was ca. 10 maanden. Dat is een flinke tijdsduur 

voor mensen die zorg toegekend gekregen hebben waaraan, zo is uit de toekenning af te leiden, 

behoefte bestaat. Er is momenteel intern hier geen analyse van of verklaring voor aanwezig; wel 

hebben we uit de VIC-verslagen begrepen dat de nodige informatie wel voorhanden is.  

 

Daarnaast wordt er door de VIC geadviseerd om de AO-IC van de nieuwe processen te analyseren 

en te beschrijven, zodra de werkzaamheden voor Hollands Kroon zijn overgedragen en de imple-

mentatie met de basisprocessen van Schagen aan de orde is. Voor het budgetbeheer in het Soci-

aal Domein zijn inmiddels tweewekelijkse budgetoverzichten ontwikkeld. 

 

De conclusie van de VIC op basis van de gecontroleerde besluiten is dat de uitbetaling van de 

voorzieningen, huishoudelijke hulp en de zorg in natura rechtmatig heeft plaatsgevonden. .  
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4.4  Resterende fouten en onzekerheden 

Vorig jaar presenteerden we hier fouten en onzekerheden die bij beide regelingen, zowel bij de 

aspecten juistheid en tijdigheid, voorkwamen. Dit jaar zijn er nog steeds fouten en onzekerheden, 

maar is de spreiding minder breed. We behandelen hieronder de resterende fouten en onzekerhe-

den.  (pm.: hieronder wordt het beeld per 28 maart weergegeven) 

 

4.4.1 Volledigheid kosten 

De gemeente heeft voor 2016 aansluiting gezocht bij het landelijke verantwoordings- en controle-

protocol. Daarmee zijn ook de termijnen vervroegd voor het indienen van de productieverantwoor-

ding (uiterlijk 1 maart) en het indienen van de controleverklaring horend bij de productieverant-

woording (uiterlijk 1 april). Alhoewel nog niet alle zorgleveranciers hieraan kunnen voldoen, heeft 

dit over de hele linie genomen wel gezorgd voor het eerder ontvangen van productiegegevens.  

 

Concreet betekent dit dat op dit moment van de 62 organisaties die jeugdzorg geleverd hebben (in 

de jaarrekening opgenomen voor een totaal van € 7.008.380) er 44 een productieverantwoording 

hebben ingestuurd en er van 2 zorgleveranciers nominatieve opgaves zijn ontvangen die gebruikt 

zijn voor het maken een raming (in totaal € 6,8 mln.). Van 16 organisaties is geen productieverant-

woording ontvangen en zijn de kosten (€ 0,2 mln.) intern geraamd op basis van tot dusverre ont-

vangen facturen, afgesproken budgetten en afgesloten budgetten. Het betreft hier voor het meren-

deel kleinere zorgverleners of dienstverleners die ad-hoc zijn ingeschakeld.  

 

Bij de WMO is van de in totaal 23 dienstverleners van 18 een productieverantwoording ontvangen. 

Voor de overige is intern op basis van beschikbare informatie (contracten, opdrachten, facturen) 

een raming gemaakt. In totaal is € 1,84 mln. in de rekening verantwoord, waarvan € 1,31 onder-

bouwd met productieverantwoordingen. Bij de 5 organisaties die zich nog niet verantwoord hebben 

is één grote leverancier, Woonzorggroep Samen (interne raming € 443.000,-).  

 

Op twee kleine zorgverleners na, is op dit moment nog van geen enkele aanbieder een controle-

verklaring bij de productieverantwoording ontvangen (op dit moment is 27 maart, vier dagen voor 

de uiterste datum).  

 

Door het vertraagd ontvangen van verantwoordingen en nog achterblijven van de controleverkla-

ringen blijven er onzekerheden over de juistheid en volledigheid van de verantwoorde zorgkosten. 

Daarom merken we de kosten die intern geraamd zijn vooralsnog als onzeker aan. 

 

4.4.2 Rechtmatige besteding 

Voor de zorg bij de WMO en de Jeugd die de gemeente zelf toekent is ze voor de juiste levering 

van de zorg door de zorgleverancier aan de inwoner van Schagen afhankelijk van derden. Daar-

voor heeft u contractueel met de zorgverlener afgesproken dat hij, met een accountantsrapportage 

bij de productieverantwoording, zal onderbouwen dat de zorg geleverd is.  

Zoals in de vorige paragraaf weergegeven zijn er nog bijna geen gecontroleerde productieverant-

woordingen ontvangen. Met de huidige inzichten zouden we dus de gehele budgetten voor jeugd 

en WMO op dit aspect onzeker verklaren. 

(PM: zoals al aangegeven: met de afdeling Financiën hebben we afgesproken dat we medio april 

nog eens kijken naar de stand van zaken en onze oordeelsvorming daarop aanpassen).  
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4.4.x  Persoonsgebonden budgetten 

Een deel van de WMO- en Jeugdzorg wordt verstrekt in de vorm van persoonsgebonden budget-

ten (PGB’s). Deze PGB’s worden door de gemeente toegekend, maar het administratieve beheer 

wordt door de SVB verzorgd.  

De toekenning van PGB’s door de gemeente wordt, bij de algemene beoordeling van de toeken-

ningen jeugd en WMO, door de interne controle beoordeeld en de conclusie daarvan is, zoals hier-

voor al weergegeven dat deze toekenningen rechtmatig zijn en juist verantwoord en doorgegeven 

zijn aan de SVB. 

 

Voor de feitelijke levering van de zorg en de verantwoording van de feitelijke kosten is de gemeen-

te afhankelijk van de SVB. En de SVB had ook in 2016 nog steeds ernstige problemen met het af-

ronden van haar administratie en het afleggen van verantwoording daarover. Bij de op 15 maart jl. 

(duidelijk vroeger dan de 1 juli vorig jaar) gepresenteerde Verantwoording Jeugdwet 2016 en Ver-

antwoording WMO 2016 (beide algemene verantwoordingen van de SVB, dus niet met detailgege-

vens per gemeente) heeft de auditdienst van de SVB een afkeurende controleverklaring afgege-

ven. Hoofdreden daarvoor is het coulancebeleid dat de SVB in 2016 tot 1 augustus heeft gevoerd 

voor de zorgovereenkomsten en het coulancebeleid dat tot 1 november heeft bestaan voor inge-

diende declaraties. In concreto betekende coulance hier dat registeren en verwerken gericht was 

op het binnen afzienbare tijd uitbetalen van declaraties en het accent niet lag op controle, rechtma-

tigheid en juistheid.  

De coulance-regimes zijn inmiddels beëindigd, dat zou kunnen betekenen dat voor 2017 er een 

ander accountantsoordeel bij de SVB-verantwoordingen mogelijk is. Overigens is de SVB-

auditdienst ook nog best kritisch op andere proces(onderdelen), dus zeker is dat niet. 

 

Het direct vertalen van dit afkeurende accountantsoordeel naar een individuele gemeente is nog 

lastig, ten eerste omdat de SVB (nog) geen expliciete gegevens per gemeente heeft gepubliceerd, 

de controle van de auditdienst niet gericht is op de gegevens per gemeente en dus daarover ook 

geen oordeel geeft en omdat de SVB het zgn. kasstelsel hanteert. Accountants werkzaam in ge-

meenteland hebben er daarom voor gekozen het gehele PGB-budget te bestempelen als onzeker 

bij hun foutenafweging.  

 

Voor de beoordeling van de feitelijke levering van de zorg ontbreekt het de SVB aan concrete, 

goede aanknopingspunten en controlemaatregelen. Vanaf 1 november 2016 laat de SVB de bud-

gethouder (degene die de zorg ontvangen heeft) feitelijk tekenen voor de levering van de zorg. De 

auditdienst van de SVB is daar kritisch op, vraagt zich af hoe sterk dat is en signaleer/adviseert dat 

de individuele gemeente zelf maatregelen nemen/procedures ontwikkelen om de feitelijke levering 

van de zorg (in omvang en kwaliteit) te beoordelen. We adviseren om te bezien in hoeverre en 

welke maatregelen nodig zijn.  

4.5  Samenvatting fouten en onzekerheden en analyse 

Voor de helderheid de concrete financiële gegevens van Schagen voor WMO en Jeugdzorg: 

Jeugdzorg  directe zorgaanbieders € 7.008.000 

PGB via de SVB € 353.000 

WMO directe zorgaanbieders  € 1.839.000 

PGB via de SVB € 922.000 
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Een puntsgewijze samenvatting van de fouten en onzekerheden: 

 Fouten tegen de getrouwheid (de cijfers)  € 0 

 Fouten ten aanzien van de rechtmatigheid € 0 

 

 Onzekerheid ten aanzien van de getrouwheid 

- onzekerheid over de juistheid en volledigheid van de besteding via  

 zorgaanbieders  € 200.000 + € 433.000 € 633.000 

- onzekerheid over de rechtmatige besteding van PGB’s 

 100% van € 353.000 + € 922.000 =  €   1.275.000  

 

 Onzekerheid over de rechtmatigheid 

- onzekerheid over rechtmatige besteding via zorgaanbieders 

100% van € 7.008.000 + € 1.839.000 € 8.847.000 

- onzekerheid over de rechtmatige besteding van PGB’s 

100% van € 353.000 + € 922.000 =  € 1.275.000  

 

De grenzen voor onze oordeelsvorming (zie par. 2.3) zijn voor fouten € 1,05 mln. (1% van de las-

ten) en voor onzekerheden € 3,14 mln. (3% van de lasten). 

Gemeten aan deze met u afgesproken normen voor onze controle, komen de –op dit moment- in-

geschatte onzekerheden voor getrouwheid niet uit boven de afgesproken toleranties; maar voor de 

rechtmatigheid komen we op dit moment tot een oordeel met een beperking op die aspect. 

Met de huidige inzichten wordt de grens voor een afkeurend oordeel, € 10,5 mln., 10% van de ex-

ploitatie, net niet geraakt. De totale onzekerheden voor de rechtmatigheid zijn nu € 10,1 mln. 
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5 UITVOERING EINDEJAARSCONTROLE 

5.1 Algemeen 

De planning voor de jaarrekening voorzag dit jaar in het opstellen en ambtelijk afronden van de 

rekening in maart, de bestuurlijke behandeling in april, waarna de raad in mei de rekening vast kan 

stellen. In gemeenteland een ‘normale’ planning, echter – met de onzekerheden in het sociaal do-

mein – een hele uitdaging.  

 

Onze controle ter plekke heeft plaatsgevonden in de periode van 10 tot 24 maart, waarna we de 

reguliere controle hebben afgerond met een concept-accountantsrapport. Medio april heeft er een 

voortgezette controle plaatsgevonden op de uitgaven in het sociaal domein. Daarmee was het mo-

gelijk om bij de afronding van de controle, de oordeelsvorming, nog rekening te houden van de 

ontvangen accountantsoordelen bij de productieverantwoordingen van de zorginstellingen (zie 

4.4.1). Aansluitend daarop is hett accountantsrapport in deze definitieve vorm uitgebracht. 

5.2 Begrotingsrechtmatigheid 

Voor de rechtmatigheidscontrole gaan wij onder meer na of de financiële beheershandelingen tot 

stand zijn gekomen binnen de grenzen van de door uw raad geautoriseerde programmabegroting. 

Uit de jaarstukken 2016 blijkt dat er op geen van de drie domeinen in de programmarekening een 

overschrijding heeft plaatsgevonden: 

 

Daarbij past een kanttekening over de presentatie van de baten en lasten van de drie domeinen. 

De ‘formele’ exploitatie van de gemeente, als eerste overzicht opgenomen in de jaarrekening op 

blz. 153-154 presenteert de lasten en de baten van de drie domeinen en geeft apart de mutaties in 

de reserves op blz. 154 weer. Deze presentatie is conform de BBV-vereisten. In de programmare-

kening worden voor de domeinen afzonderlijk de baten en lasten ook gepresenteerd, maar in dit 

geval inclusief de mutaties in reserves en voorzieningen. Alhoewel technisch juist gepresenteerd, 

sluiten deze totalen per domein niet aan op de exploitatierekening, hetgeen verwarring kan geven 

bij de lezer van de jaarrekening. We adviseren u om gelijke uitgangspunten te gebruiken bij de 

presentatie van de baten en lasten.  

 

Overigens wordt bij het vaststellen van de jaarstukken al de overige overschrijdingen en eventueel 

daarmee samenhangende onttrekkingen uit reserves door de raad geautoriseerd. 

5.3 Administratievoering en ander administratief beheer 

Vast onderdeel van de accountantscontrole is de beoordeling van de kwaliteit van de financiële 

administratie alsmede de overige administratieve vastleggingen. Wij hebben bij de jaarrekening-

controle 2016 de stand van zaken ten aanzien van tussenrekeningen en overlopende activa en 

passiva (transitoria), alsmede de mutaties in investeringskredieten, reserves, voorzieningen en 

memoriaalboekingen beoordeeld.  

5.3.1 De borging van administratieve kernprocessen 

Vorig jaar hebben we erop geattendeerd dat de samenvoeging van de ISD en de uitvoering van het 

sociaal domein voor 2 gemeenten flinke invloed bleek te hebben gehad op een deel van de finan-

ciële processen of de financieel-administratieve borging ervan..  
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We moeten constateren dat een deel van deze effecten ook nog in 2016 gespeeld hebben; daar-

over hebben we in de managementletter al gerapporteerd. Inmiddels zijn de centrale processen 

grosso modo weer op een stabiel en kwalitatief niveau.  

 

Maar dat geldt nog niet over de hele linie, vandaar dat we toch aandacht vragen de borging van de 

centrale administratieve processen. We geven enkele concrete voorbeelden erbij. 

- Waarborg te allen tijde een goede factuurcontrole.  

Een groot deel van de lasten van de gemeente worden (uiteindelijk) met een factuur in rekening 

gebracht. De factuurcontrole moet (bedoeld in de zin van: dwangmatig) onder alle omstandig-

heden adequaat worden uitgevoerd, zowel op formele aspecten, de inhoudelijke levering en de 

contractuele voorwaarden.  

Recent voorbeeld:  de dubbele uitbetaling van een 26-tal facturen in het sociaal domein. 

 

- Waarborg met stelselmatige controles dat administraties en systemen op elkaar aanslui-

ten.  

Vertrouw daarbij niet alleen op geprogrammeerde controles, stel periodiek (maandelijks of per 

kwartaal en altijd jaarlijks) door aparte controle vast dat aansluiting bestaat. 

Actueel voorbeeld: het zoeken van aansluiting tussen de systemen Squit XO en CiVision ten 

behoeve van de Wabo-leges bleek zeer bewerkelijk. 

 

- Gebruik tussenrekeningen alleen voor het doel waarvoor ze zijn en analyseer stelselma-

tig het verloop en/of de stand ervan.  

Actueel voorbeeld: de soms late facturatie door zorgleveranciers doorkruiste de heldere af-

spraak dat Incluzio na 1 juli 2016 de betalingen Hollands Kroon zou gaan uitvoeren. De admini-

stratieve vastlegging (grotendeels op tussenrekeningen) bleek zo complex dat gehele analyse 

tot op heden niet mogelijk bleek. Een post van ca € 50.000,- moet nog worden uitgezocht (en in 

2017 juist verwerkt worden). 

5.3.2 Huren en pachten 

Het in rekening brengen van de huren en pachten is dit jaar voor het eerst verlopen volgens de 

opzet die al geruime tijd werd beoogd. 

Basis voor het beheer van vastgoed is het vastgoedsysteem HTA. Dit systeem is inmiddels gevuld 

met de relevante informatie. De afdeling ruimte draagt zorg voor beheer van de relevante contrac-

ten rondom verhuur, bruikleen, erfpacht echt; ook deze contracten en hun financiële aspecten lig-

gen vast in HTA.  

De facturatie van huren en pachten ligt primair bij de afdeling ruimte, financieel beheer verzorgt het 

versturen van facturen, bewaking en inning van vorderingen en registratie van de vorderingen. 

Uit de VIC blijkt dat dit proces, met inbegrip van enkele aanloopproblemen, nu feitelijk goed functi-

oneert. Alleen het tijdig verzenden van de huur- en pachtnota’s is nog een concreet aandachtspunt. 

5.3.3 Verdere ontwikkeling contractenbeheer 

Het contractenbeheer betreft het beheer van alle (langlopende) contracten als onderdeel van de 

juridische kwaliteitszorg. Het uiteindelijke doel is de bewaking van (meerjarige) contracten en ver-

plichtingen) teneinde de volledigheid en juistheid van aanbestedingen en inkoopverplichtingen be-

ter te kunnen borgen. Tevens kan het contractenbeheer ook van belang zijn in het kader van de 

interne beheersing, bijv. als grondslag voor de facturatie van overige opbrengsten.  
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In 2016 is afdeling Inkoop gestart met het maken en bijhouden van een aanbestedingskalender. 

Gegevens van spendanalyses worden vergeleken met de gegevens uit het contractregister met 

onder meer als doel het contractenoverzicht compleet te maken. De aanbestedingsplichtige con-

tracten worden op aanbestedingskalender vermeld zodat tijdige signalering mogelijk is wanneer 

contracten aflopen en er (mogelijk) een nieuwe aanbestedingsprocedure moet worden gestart.   

Begin dit jaar is er, in het kader van een lean traject voor de afdeling Inkoop, als eerste tussendoel  

bepaald dat alle contracten zullen worden voorzien van een contracteigenaar. Het streven is om 

deze gegevens medio mei 2017 gereed te hebben, zodat de contracteigenaar proactief benaderd 

kan worden en het contractbeheer verder ontwikkeld kan worden. Naar ons idee is dit een belang-

rijke stap, omdat bij contractbeheer als organisatie-breed instrument het gebruik ervan door de 

budgethouders de kritische factor tot succes is.  

 

Uit de interne controle bleek dat de contracten in het sociaal domein momenteel nog niet zijn op-

genomen in het contractenregister. We adviseren u om ook deze contracten hierin onder te bren-

gen. 

5.3.4 Subsidies 

We hebben u de laatste jaren stelselmatig geïnformeerd over de bevindingen van de interne con-

trole op het proces van subsidieverstrekking. Deze kwamen er samengevat op neer dat er meerde-

re bevindingen waren betreffende het overschrijden van termijnen, het ontbreken van documenten 

etc.; bevindingen die echter de kernbegrippen van de rechtmatigheidscontrole (recht, hoogte en 

duur) niet raken. Uit de VIC van dit jaar blijkt dat dit beeld nog onveranderd is.  

U hecht echter wel aan de naleving van deze aspecten, want in 2015 zijn bij het vaststellen van de 

nieuwe subsidieverordening, deze formele aspecten gehandhaafd. De werkprocessen terzake zul-

len dus moeten worden aangescherpt. 

 

Naast deze formele aspecten bleek dit jaar dat bij budgetsubsidie aan enkele, meer inhoudelijke 

voorwaarden niet wordt voldaan. Zo moet er bij budgetsubsidies, ter uitvoering van de beschikking, 

een uitvoeringsovereenkomst worden gesloten; deze is nog niet met alle partijen gesloten. En in 

enkele gevallen waar deze overeenkomst er wel is, wordt er in de subsidieverleningsbeschikking 

niet naar de overeenkomst verwezen of worden er in de overeenkomst aspecten opgenomen die 

strijdig zijn met de subsidiebeschikking of de subsidieverordening. We adviseren hier specifiek 

naar te laten kijken en waar nodig documenten aan te passen.  

5.4 Opmerkingen jaarverslaggeving 

5.4.1 De jaarrekening en de BBV 

De jaarstukken (jaarrekening en het jaarverslag) dienen te worden opgemaakt in overeenstemming 

met het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Het BBV geeft voor 

de opzet en de inrichting begroting en de jaarstukken van gemeenten de wettelijke kaders aan.  

 

Bij onze controle hebben we vastgesteld dat de jaarrekening (het financiële verantwoordingsdocu-

ment) voldoet aan de formele aspecten van het BBV. Ook de in het jaarverslag opgenomen para-

grafen voldoen aan de BBV-vereisten. 
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De programmaverantwoording 2016 geeft voor elk domein, per doelstelling, de ontwikkelingen 

weer en er wordt een toelichting gegeven op de afwijkingen van de speerpunten uit de begroting 

2016. Aan de inzichtsvereisten die het BBV voor de programmarekening weergeeft wordt in het 

jaarverslag 2016 in redelijke mate voldaan. Door introductie van een strakke structuur waarbij per 

subdoelstelling wordt gerapporteerd met ‘Wij hebben dit gedaan door:‘, ‘Onze verantwoording is’ 

en ‘indicator 2016’ ontstaat eenduidigheid en het leidt tot concrete, deels puntsgewijze rapportage.  

5.4.2 Programmarekening en informatiewaarde 

In de programmaverantwoording wordt voortgeborduurd op de structuur die in de begroting 2016 is 

neergelegd. Dit opzet daarvan is helder en de uitwerking ervan in de programmarekening volgt de 

begrotingsopzet. Dat biedt aan de niet-ingewijde lezer de nodige houvast. We geven in overweging 

om, waar mogelijk, de indeling en onderwerpen in de jaarstukken nog meer in overeenstemming te 

brengen met de begroting.  

Als voorbeeld noemen we de inleidende paragrafen in de begroting en rekening: de begroting be-

gint met een weergave van de speerpunten en een analyse van en verloop van de vrije ruimte. 

Onderwerpen die we niet (helder) terug kunnen vinden in de jaarstukken. De rekening daarentegen 

begint met een ‘financiële staat van de gemeente’, die we niet terugvinden in de begroting. Wij ge-

ven in overweging om opeenvolgende documenten in de P&C-cyclus, zeker in begroting en reke-

ning, herkenbare en qua opzet identieke elementen te presenteren. Dat geldt naar ons idee ook 

voor de opbouw, lay-out en opgenomen grafics. 

 

Daarnaast geven wij u in overweging om in de rekening een balans te vinden tussen de (overwe-

gend) tekstuele toelichting in de programmarekening en de (overwegend) cijfermatige opstellingen 

in de jaarrekening. Gebruik gegevens en verwijzingen over en weer om ervoor te zorgen dat de 

jaarstukken een geïntegreerde wijze van verantwoorden vormen over het verslagjaar; in de para-

grafen is deze balans al (meer) gevonden. 

  

Dit jaar is voor het eerst de productenrekening als bijlage in de jaarstukken opgenomen. Meer nog 

dan de jaarrekening zelf is dit een document met alleen cijfermatige opstellingen, zonder nadere 

toelichting en duiding. We vragen ons af wat de toegevoegde waarde van deze bijlage is.  

De productenrekening is wel een document dat volgens de BBV opgesteld moet worden, maar is 

een instrument voor het college en de organisatie voor financieel beheer op productniveau. 

 

Conform de verslaggevingsvoorschriften zijn wij nagegaan of het jaarverslag tenminste de (mini-

male) wettelijk voorgeschreven informatie bevat en of de inhoud van het jaarverslag geen tegen-

strijdigheden bevat met de jaarrekening. Op basis van ons onderzoek hebben wij vastgesteld dat 

het jaarverslag niet in strijd is met de jaarrekening. 

5.4.3 Programmarekening van baten en lasten 

Het positieve resultaat over 2016 bedraagt na het verwerken van de mutaties in de reserves 

€ 4.578.000,- ten opzichte van een bijgestelde begroot negatief resultaat van € 4.519.000,-. Dit 

resultaat lat zich als volgt nader verklaren: 
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(in € 1.000,-) begroting 

na wijziging 

realisatie afwijking 

Resultaat voor mutatie reserves  - 3.613 1.412 5.025 

Saldo mutatie reserves 8.132 3.167 -4.965 

Resultaat na mutatie reserves 4.519 4.578 59 

 

In de programmarekening is per doelstelling een uitvoerige toelichting gegeven op de verschillen 

tussen de ramingen en de realisatie. 

Met het besluit waarmee u de programmarekening vaststelt, wordt het resultaat bestemd en wordt 

de gerealiseerde afwijking door uw raad geaccordeerd. 

 

Vennootschapsbelasting 

Per 1 januari 2016 is de belastingplicht voor de vennootschapsbelasting voor gemeenten (en ande-

re decentrale overheden) ingevoerd. Deze belastingplicht dient ertoe een gelijk speelveld te cre-

eren ten opzichte van  private ondernemingen. Verschillende economische activiteiten waarmee de 

gemeente in concurrentie treedt of kan treden kunnen onder de belastingplicht vallen. De vennoot-

schapsbelasting vormt een kostenpost en het is daarom van groot belang dat gemeenten hun or-

ganisatie optimaliseren om het nadelige effect zo beperkt mogelijk te houden.  

 

Onlangs, februari 2017, is door een extern adviesbureau advies uitgebracht over de vennoot-

schapsbelasting. In de rapportage worden gemeentelijke activiteiten beoordeeld op de mogelijke 

vennootschapsbelastingplicht (vpb-plicht).  Daarbij is mede onderzocht hoe deze activiteiten even-

tueel zouden moeten worden geclusterd en in hoeverre de (geclusterde) activiteit vervolgens door 

de zogenaamde ‘ondernemingspoort’ komt; dan is er voor die activiteit sprake van vpb-plicht. 

In het advies worden ‘grondexploitaties’ en ‘afval’ aangemerkt als activiteiten die mogelijk hiervoor 

in aanmerking komen. Daarnaast heeft het adviesbureau berekeningen opgesteld, met name voor 

de grondexploitaties, of er sprake is van positieve resultaten. Uit deze berekeningen blijkt dat voor 

2016 geen sprake is van een vpb-last en dat ze verwachten dat er in de komende 10 in totaal ca € 

88.000,- aan vennootschapsbelasting verschuldigd is. Daarom is in de huidige exploitatie geen 

vpb-post opgenomen. 

 

In het fiscale advies wordt weergegeven dat de gemeente nog een aantal concrete vervolgstappen 

te gaan heeft, voordat er sprake is van een uitgewerkt en gedegen basis voor de uitvoering van de 

vennootschapsbelasting. We adviseren u concreet uitwerking te geven aan de door het adviesbu-

reau weergegeven vervolgstappen. 

5.4.4 Balans en financiële positie 

Het eigen vermogen van de gemeente bedraagt ultimo 2016, inclusief het resultaat na bestem-

ming, in totaal € 55,9 miljoen. Hiervan heeft € 46,9 miljoen betrekking op de bestemmingsreserves. 

In de onderstaande tabel is de financiële positie gespecificeerd. 

 
(in € 1.000) begin 2016 eind 2016 toe/afname 

Algemene reserve  4.729 4.415 - 314 

Bestemmingsreserve 47.418 46.939 - 479   

Saldo rekening      2.373     4.579       2.206 

Totaal eigen vermogen    54.520   55.933       1.413 
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In hoofdlijnen bezien zijn er beperkte ontwikkelingen de reserveposities.  

 

Weerstandsvermogen 

Uiteraard kan de hoogte van de vrije algemene reserve niet los worden gezien van de risico’s. In 

de paragraaf weerstand en risico wordt hierop nader ingegaan. De weerstandscapaciteit, zowel 

incidenteel als structureel, wordt daar in kaart gebracht en de geïnventariseerde risico’s worden 

gekwantificeerd weergegeven. 

Op basis van deze analyse en inventarisatie, en de norm die daarvoor in de nota reserves en voor-

zieningen is ontwikkeld, is berekend dat zowel het structurele weerstandsvermogen als het inciden-

tele weerstandsvermogen ruim voldoende is. 

 

Daarbij zou het wel passen om in de analyse het dekkingsplan uit de begroting 2015 te betrekken. 

In dit dekkingsplan wordt tijdelijk € 5 mln. gebruikt uit de bestemmingsreserves onderhoud school-

gebouwen; waarbij het de bedoeling is de uitname in 5 jaar weer aan te vullen door de verkoop van 

‘tafelzilver’. 

De in de paragraaf weerstandsvermogen o.a. genoemde stille reserves worden daarmee voor een 

redelijk deel ingezet. Ook dan blijft het incidentele weerstandsvermogen trouwens nog uitstekend. 

 

Reservebeleid 

Bij de start van de nieuwe gemeente heeft uw raad op 3 januari 2013 een eerste nota reserves en 

voorzieningen vastgesteld. In het voorjaar van 2016 is deze nota tegen het licht gehouden en ge-

actualiseerd, onder meer door rekening te houden met de recente BBV-wijzigingen en BBV-

notities.  

In de voorliggende jaarrekening zijn de in de nota opgenomen voorstellen integraal verwerkt.  

 

Reserve gebouwen basisonderwijs 

Conform het dekkingsplan bij de begroting 2015 is er in 2016 € 5.000.000,- “geleend” van de re-

serve gebouwen basisonderwijs om daarmee investeringen in maatschappelijk nut in 1 keer af te 

boeken. Door verkoop van “tafelzilver” zal dit bedrag in de komende jaren weer worden terugge-

stort in deze reserve, in 2016 is € 2,4 mln. ontvangen door de verkoop van gronden en gebouwen 

onder de noemer ‘tafelzilver’, waarvan weer € 1,3 mln. is teruggevloeid in de reserve gebouwen 

basisonderwijs. 

 

Voorzieningen  

Blijkens de jaarrekening 2016 bedraagt de stand van de voorzieningen per einde 2016 € 3,6 mil-

joen (begin 2015 was dit € 4,7 miljoen). Uitgaven ten laste van voorzieningen worden, conform het 

BBV, rechtstreeks via de balans geboekt. De door de raad geaccordeerde dotaties aan deze voor-

zieningen lopen via de rekening van baten en lasten.  

In 2015 zijn er geen nieuwe voorzieningen gevormd, een drietal zijn afgewikkeld. Bij de actualisatie 

van de nota reserves en voorzieningen is besloten de voorziening Bodemsaneringen te laten vrij-

vallen. Daarnaast bleken van de drie voorzieningen die waren aangelegd voor de afwikkeling van 

de opheffing van de voormalige ISD een tweetal niet meer nodig.  

 

Voorziening riool 

De gemeente heeft een voorziening riool om, conform de BBV, weer te geven dat gelden die met 

de rioolheffing zijn verzameld middelen zijn van derden die specifiek zijn geïnd en verzameld voor 
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rioolbeheer. Een andere besteding is dan niet toegestaan, en dat wordt met de presentatie onder 

de voorzieningen benadrukt.  

Overigens gaat de BBV nog verder in haar specifieke aanwijzingen rondom rioolgelden: de gelden 

in de voorziening (€ 1,8 mln.) moeten nader verdeeld worden in een drietal (deel)voorzieningen. 

Deze uitwerking en onderbouwing, natuurlijk in aansluiting op het actuele GRP, moet nog invulling 

krijgen. Dit vergt overigens best gedetailleerde gegevens, die wellicht nader onderzoek of uitwer-

king van het GRP nodig maken. 

 

Toelichting op het vermogen 

De toelichting op de verschillende posten van het eigen vermogen en de voorzieningen zijn sterk 

cijfermatig van aard. Het BBV bepaalt dat in de toelichting op de reserves en voorzieningen de 

aard en reden van de verschillende vermogensonderdelen wordt weergegeven en dat de mutaties 

worden toegelicht. Met de huidige cijfermatige presentatie wordt daaraan marginaal invulling gege-

ven. Wij adviseren een meer inhoudelijke toelichting te laten ontwikkelen. 

5.4.5 Grondexploitaties en paragraaf grondbeleid 

In de gemeente Schagen hebben de grondexploitaties en woningbouw een aanzienlijke omvang en 

een divers karakter. Met een boekwaarde van € 9,0 mln., waar tegenover voor ca. € 1,6 mln. (ver-

lies)voorzieningen zijn getroffen, zijn de grondposities nog behoorlijk, maar wel flink afgenomen ten 

opzichte van de standen eind 2014 (€ 16,9 mln.). Schagen heeft in 2014 voor € 4,4 mln. en in 2015 

€ 5,1 mln. feitelijk afgeboekt.  

 

Invloed BBV-regelgeving 

In de huidige grondexploitaties zijn de veranderingen in de BBV-regelgeving in 2014 en de speci-

fieke notities die de commissie BBV heeft gepubliceerd ter nadere uitleg, geheel verwerkt. Het me-

rendeel van de wijzigingen was al verwerkt in de jaarrekening over 2015.  

 

Actualisatie grondbeleid  

Het grondbeleid van de gemeente heeft in het najaar 2014 met de Nota Grondbeleid 2014-2018 

vorm gekregen. Met deze nota geeft de gemeente aan op welke wijze ze het grondbeleid willen 

inzetten als instrument om haar doelstellingen te bereiken. Een onderdeel hiervan is ook het formu-

leren van de financiële kaders waarmee binnen dit beleid rekening gehouden moet worden. 

 

De veranderende economische situatie en de nieuwe wetgeving (nieuwe BBV-regelgeving per 1 

januari 2016, de invoering vennootschapsbelasting per 1 januari 2017 en de omgevingsrecht -naar 

verwachting- in 2018) hebben ertoe geleid dat de nota grondbeleid versneld is geactualiseerd; de 

nieuwe nota wordt dit voorjaar aan uw raad aangeboden. 

 

Voortgangsrapportage en actualisatie grondexploitaties 

Dit voorjaar wordt u ook een actuele voortgangsrapportage over de financiële situatie van projecten 

en de daarmee samengaande grondexploitaties voorgelegd. In het verslagjaar lukte het niet om,, 

zoals de laatste jaren als onderdeel van de begrotingscyclus, de voortgangsrapportage te presen-

teren. We adviseren om, met deze rapportage als start, de raad weer jaarlijks over de ontwikkelin-

gen te informeren (conform BBV-advies en afspraken in de nieuwe nota Grondbeleid).  
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In de voortgangsrapportage wordt u voorgesteld om een drietal exploitaties af te sluiten en een 

drietal nieuwe exploitaties te openen; voor deze nieuwe exploitatie krijgt u aparte voorstellen voor-

gelegd.  

 

Lagedijk 

Veruit de grootste exploitatie, met een boekwaarde van € 5,4 mln. blijft het bedrijventerrein Lage-

dijk. Dit project, een combinatie van het revitaliseren van een bestaand bedrijventerrein en de ont-

wikkeling van een nieuw bedrijventerrein, loopt als sinds 2009. Er is vanaf de start, tot op heden, 

nog geen enkel perceel verkocht.  

De huidige waardering, € 95,- per uitgeefbare m
2
, is gebaseerd op een in januari 2015 uitgevoerde 

taxatie. Recentelijk is met de taxateur afstemming geweest over deze prijs; hij vindt de huidige 

waardering (de prijs per m
2
) nog acceptabel.  

 

Daarbij zetten wij de nadrukkelijke kanttekening dat de waardering redelijk kan zijn, mits ook de 

verkoopverwachtingen realistisch zijn: zonder verkopen wordt de verwachte opbrengst zeker niet 

gerealiseerd. De laatste maanden zijn plannen ontwikkeld om de verkoopbare gronden ook feitelijk 

te vermarkten, onder meer door het aantrekken van een verkoopmakelaar, het opknappen van het 

bedrijventerrein en het opstellen van een marketingplan. De plannen zijn nader uitgewerkt in de 

nieuwe voortgangsnota, samen met een actuele grondexploitatieberekening.  

In de voortgangsnota wordt de verwachting weergegeven dat het terrein, vanwege het inschakelen 

van een verkoopmakelaar, het terrein in 10 jaar zal worden verkocht. Wij vinden dit een weinig am-

bitieuze doelstelling, zeker als we in beschouwing nemen dat er al 8 jaar geen enkel perceel ver-

kocht is. We dringen erop aan om ook meer korte termijn-doelstellingen te formuleren waardoor, 

bijvoorbeeld binnen een termijn van 2 jaar, meetbaar is of er ook concrete grondverkopen reali-

seerbaar zijn. 

 

We plaatsen nog een kritische kanttekening bij de kosten (€ 105.000) die afgelopen jaar aan de 

exploitatie Lagedijk zijn toegevoegd. Jaren terug is, toen bleek dat de gronden Lagedijk moeilijk 

verkoopbaar zijn, gekozen voor een beleidslijn waarbij aan de grondexploitatie geen kosten meer 

werden toegerekend (beheerskosten werden in de algemene exploitatie genomen, algemene kos-

ten zoals rente en eigen uren werden niet meer toegerekend). De toerekening van de genoemde 

kosten volgt deze lijn niet en is ook conform de (nu nog) actuele exploitatieberekening Lagedijk. 

 

Project Haulo 

Het project Haulo is jarenlang omgeven met onzekerheden rondom de grondverkoop en derhalve 

de haalbaarheid van het plan. In 2014 rapporteerden we hier ook over, toen mede in relatie met de 

verwerking van gegevens in de SiSa-bijlage.  

 

Ter realisatie van het complex Haulo zijn, naast opbrengsten uit de grondverkoop en (ver-

lies)aanvulling uit de algemene middelen (in eerdere jaren), een tweetal ISV-subsidies (Investering 

Stedelijke Vernieuwing) aangevraagd ter dekking van de kosten van dit project. De twee subsidie-

aanvragen, voor een totaal van € 246.000,- zijn door de voormalige gemeente Harenkarspel inge-

diend en door de provincie Noord-Holland in 2010 en 2011 toegekend. 

De verantwoording voor een van de ISV-subsidies (ad € 150.000,-) loopt via de SiSa-systematiek, 

de andere subsidie moet rechtstreeks worden verantwoord aan de provincie. De uiterste termijn 

voor deze laatste verantwoording is 1 juli 2017.  
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Op dit moment blijkt het lastig betrouwbare cijfers te presenteren over dit project, omdat de aan-

nemer die een groot deel van het project heeft uitgevoerd, niet bereid of in staat is om de voor de 

verantwoording aan de provincie benodigde gegevens op te leveren. We adviseren u om in overleg 

te treden met de aannemer en hem te wijzen op zijn verantwoordelijkheden terzake. Laat daar-

naast ook beoordelen of de contractuele afspraken met dienstverleners en uitvoerders zo zijn op-

gesteld dat de gemeente, waar nodig voor interne of externe verantwoording, altijd de beschikking 

heeft of krijgt over de relevante gegevens. 

 

5.4.6 Materiele vaste activa 

In de huidige jaarrekening zijn de MVA (materieel vaste activa) nog verantwoord conform de eerste 

Nota Rente, Activa en Afschrijvingsbeleid (van 3 januari 2013) van de (toen nieuwe) gemeente 

Schagen. Deze nota is geactualiseerd en vastgesteld in de raad van 13 december 2016; de hierin 

opgenomen uitgangspunten zijn van kracht vanaf 1 januari 2017, dus nog niet voor de voorliggen-

de jaarrekening. 

Een van de uitgangspunten in deze nieuwe notitie is dat de grondslagen voor waarderings- en af-

schrijving uit de voormalige gemeenten Zijpe, Harenkarspel en Schagen nog steeds blijven gelden. 

Enerzijds begrijpelijk, wat dit voorkomt effecten als veranderende afschrijvingsbedragen en her-

waarderingseffecten. Toch geven we u in overweging om op enig moment tot homogenisering over 

te gaan, wellicht in een vorm die geen/beperkte vermogenseffecten heeft. Gelijktrekken van bijv. 

afschrijvingstermijnen op heeft uit beheersmatig oogpunt zeker voordelen. 

 

In de nieuwe nota is ook de wijziging in de BBV uit 2016 meegenomen, waarin de wetgever de 

verschillen tussen investeringen in economisch en maatschappelijk nut sterk beperkt. Met ingang 

van 2017 moeten ook investeringen in maatschappelijk nut geactiveerd worden en worden ze af-

geschreven op basis van hun gebruiksduur. De afschrijvingstermijnen zijn ook conform vastgelegd 

in de nota. U heeft echter tevens met de nota bepaald dat de afschrijvings- en rentelasten van de 

investeringen in maatschappelijk nut de exploitatie niet mogen belasten, en u derhalve gelijk met 

elke investering tevens ook een reserve vormt waaruit afschrijvings- en rentelasten worden gedekt. 

Deze systematiek is toegestaan, de vraag is of het evenwel in lijn is met de geest van de nieuwe 

BBV. Daarnaast zorgt deze benadering voor veel grotere balansposten (zowel in de MVA als bij de 

reserves), waar u op bedacht moet zijn bij beoordeling van de vermogenspositie.  
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6 SINGLE INFORMATION EN SINGLE AUDIT (SISA) 

6.1 Algemeen 

De verantwoording van ontvangen specifieke uitkeringen is als bijlage opgenomen in de jaarreke-

ning. Hiervoor is een specifiek verantwoordingsmodel voorgeschreven. De bijlage is door ons con-

form de gegeven aanwijzingen van het Rijk gecontroleerd. Voor de hierbij eventueel geconstateer-

de bevindingen gelden op grond van artikel 5, lid 4 van het Besluit Accountantscontrole Decentrale 

Overheden (BADO) zwaardere rapporteringstoleranties dan de tolerantie, welke wij met uw raad 

zijn overeengekomen voor de controle van de jaarrekening. Wij hebben geconstateerd dat er voor 

de gemeente Schagen ten aanzien van 5 regelingen bij de jaarrekening 2016 een verantwoording 

met betrekking tot de voor een rijksbijdrage in aanmerking gebrachte bestedingen moet worden 

afgelegd. 

6.2 Projectverantwoordelijkheid in relatie met SiSa 

Met de invoering van de SiSa-systematiek beoogde de rijksoverheid een uniformering en – in die 

gedachtegang – ook versimpeling van het verantwoordingstraject en controletraject voor rijkssub-

sidies (en bij enkele regelingen ook provinciale subsidies). 

Deze voordelen zijn er zeker; de werkwijze heeft echter ook enkele nadelen. Een ervan is het 

technische karakter van de verantwoording (de SiSa-bijlage in de jaarrekening is lastig om te be-

grijpen voor een gemiddelde gebruiker van een jaarrekening). De ander is het feit dat verantwoor-

ding van veel subsidieregelingen op één moment komt, en juist in de jaarrekeningtijd.  

Deze aspecten zorgen ervoor dat voor de verantwoording de beleidsafdelingen sterk leunen op de 

deskundigheid van de afdeling Financiën en de verantwoordelijkheid daar ook snel komt te liggen.  

 

Deze aspecten hebben er onder meer voor gezorgd dat dit jaar de definitieve SiSa-verantwoording 

lang op zich liet wachten: de onderbouwing van de projecten in de ISV-3-subsidieregeling (drie 

stuks, waaronder het project Haulo; zie ook 4.xx) en één verkeersproject in de BDU-regeling ver-

keer en vervoer waren niet beschikbaar tijdens onze jaarrekeningcontrole. Overigens waren de 

gegevens uiteindelijk wel beschikbaar op het moment van definitief afrondingen van jaarrekening 

en controle. 

 

Naar onze mening zijn en blijven beleidsafdelingen verantwoordelijk voor project- en subsidiever-

antwoordingen, ook als die via de jaarrekening of SiSa-systematiek lopen. Natuurlijk kunnen ze 

dan leunen op deskundigheid die bij Financiën aanwezig is, maar daar kan niet de eindverant-

woording liggen. En het is aan Financiën om in dit kader een meer proactieve adviesrol in te ne-

men, in plaats van last-minute voor het blok gezet te worden.  

6.3 Rapport van bevindingen 

Wij hebben geen fouten of onzekerheden geconstateerd die de rapporteringtoleranties overschrij-

den. Ook zijn wij van mening dat de in de SiSa bijlage opgenomen gegevens deugdelijk tot stand 

zijn gekomen. De door het CBS voorgeschreven model tabel van bevindingen hebben wij als bijla-

ge bij dit rapport toegevoegd. Dit format dient door uw gemeente samen met een aantal andere 

verplicht voorgeschreven verantwoordingsstukken voor 15 juli a.s. elektronisch bij het CBS te wor-

den aangeleverd. 
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7 OVERIGE BEVINDINGEN  

7.1 Wet Normering Topinkomens (WNT) 

Met ingang van 2013 geldt voor topinkomens een meer dwingende regelgeving: de Wet normering 

bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector. Deze regelgeving verbiedt dat be-

stuurders in de (semi)publieke sector meer verdienen dan 130 procent van het ministerssalaris en 

dwingt af dat de bezoldiging van topfunctionarissen wordt gepubliceerd.  

Deze publicatieplicht geldt niet alleen voor de jaarrekening, daarvoor worden gedetailleerde gege-

vens gevraagd; wij moeten er in onze controleverklaring een apart oordeel over geven en er moet 

ook nog door u op digitale wijze informatie hierover aan de rijksoverheid worden verstrekt.  

Door de gemeente wordt, zowel qua bezoldiging als publicatie, voldaan aan de specifieke regels.  

7.2 Fraude 

De accountant is wettelijk verplicht om alle ontdekte fraudes te melden aan het bestuur. De ac-

countant is verantwoordelijk voor het betrekken van frauderisico’s in de planning en uitvoering van 

zijn controleopdracht, waarbij moet worden opgemerkt dat onze controle niet specifiek is ingericht 

op het ontdekken van fraude. Wij hebben zowel binnen het controleteam (‘pre-auditgesprek’) als 

met uw management overleg gevoerd waarbij nadruk is gelegd op eventuele mogelijkheden van 

materiële onjuistheden als gevolg van fraude in de jaarstukken en op preventieve maatregelen 

hiertegen. Van het college hebben wij bij de afronding van onze controle een bevestiging ontvan-

gen dat er geen onregelmatigheden zijn geconstateerd. Daarnaast hebben wij bij de interim-

controle en eindejaarscontrole zelfstandig werkzaamheden uitgevoerd op de werking van interne 

beheersingsmaatregelen, memoriaalboekingen en schattingen en is gelet op significante en/of on-

gebruikelijke transacties in de financiële administratie. Wij hebben hierbij geen aanwijzingen ver-

kregen dat er sprake is geweest van fraude. 

7.3  Doelmatigheidsonderzoeken en rekenkameronderzoeken 

De wetgever heeft het verstandig geacht dat gemeenten, naast de controle op de financiële pro-

cessen en de toets op de rechtmatige uitvoering ook periodiek onderzoek laat doen naar doelma-

tigheid en doeltreffendheid van haar functioneren. 

 

Op grond van artikel 213a van de gemeentewet dient het college onderzoek te doen naar de doel-

matigheid en doeltreffendheid van het door hem gevoerde bestuur. Ter sturing ervan is in 2014 een 

verordening voor deze onderzoeken opgeld. Nadat in 2015 de eerste onderzoeken werden uitge-

voerd, zijn in 2016 ook twee onderzoeken uitgevoerd: een onderzoek naar de vraag hoe doeltref-

fend en doelmatig het gemeentelijk gebouwenbeheer is en een onderzoek met de vraag of de ge-

stelde doelen bij het verkopen van groenstroken behaald. De rapportages over deze onderzoeken 

worden u in mei 2017, gelijk met de jaarrekening over 2016, aangeboden. 

 

Ook met de onderzoeken van de rekenkamer is in 2015 een start gemaakt. De rekenkamer is be-

gin 2015 van start gegaan met het opstellen van haar reglement en het opstarten van één groter 

onderzoek. Over dit onderzoek, naar de bestuurlijke informatievoorziening aan de raad, is in het 

voorjaar 2016 aan uw raad gerapporteerd. Daarnaast is in 2016 nog een onderzoek naar Verbon-

den partijen uitgevoerd, hierover is in augustus 2016 aan uw raad gerapporteerd. 
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7.4 Uitgebreidere controleverklaring 

In de jaarrekening treft u een uitgebreidere controleverklaring aan; opgesteld conform onze op dit 

aspect aangepaste beroepsregels. 

Onze beroepsorganisatie, het NBA, heeft de laatste jaren gewerkt aan de wijze waarop accoun-

tants in de controleverklaring rapporteren over hun controle en het oordeel bij de jaarrekening. 

Daarbij kwamen vragen aan de orde welke zekerheid de gebruiker van een jaarrekening kan ontle-

nen aan de verklaring, hoe de accountant moet communiceren over zijn rol, zijn werk en oordeel. 

En dit alles met het doel dat de maatschappij moet kunnen vertrouwen op  het werk van de ac-

countant. 

Uitkomst van dit proces was dat de accountant meer uitleg moeten gaan geven in hun controlever-

klaring over zijn werkzaamheden en zijn bevindingen. In elk geval moet de accountant meer inzicht 

bieden in zijn risico-afwegingen en moet hij de kernpunten van zijn controle in de verklaring gaan 

toelichten. . 

Accountants werkzaam in het publieke domein hebben afgesproken de nieuwe verklaring wel toe 

te passen, maar in een beperkte vorm. Reden voor deze beperkte toepassing is dat het accoun-

tantsrapport, deze rapportage dus, ook openbaar is en ook wordt aangeboden aan de raad. We 

trachten daarom zoveel als mogelijk overlap tussen beide documenten te voorkomen. 
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8 CONCLUSIE 

8.1 Geconstateerde fouten en onzekerheden 

De controle heeft primair tot doel een oordeel te geven over getrouwheid en rechtmatigheid. Uit 

onze werkzaamheden zijn geen andere controleverschillen gebleken dan hierna genoemd, die 

hebben geleid tot aanpassing van de jaarrekening en die afzonderlijk groter zijn dan de goedkeu-

ringstoleranties zoals opgenomen in het vigerende controleprotocol. De door ons gesignaleerde 

opmerkingen zijn allemaal verwerkt en/of gecorrigeerd in de voorliggende jaarrekening. 

 

De tijdens de controle gebleken onzekerheden en fouten beperken zich tot vier aspecten:  

 Onzekerheid ten aanzien van de getrouwheid: 

- over de juistheid en volledigheid van de besteding via zorgaanbieders   

- over de verantwoorde kosten van PGB’s  

 

 Onzekerheid ten aanzien van over de rechtmatigheid 

- over rechtmatige besteding via zorgaanbieders 

- over de rechtmatige besteding van PGB’s 

  

Op basis van de huidige inzichten overstijgen alleen de onzekerheden rondom de rechtmatigheid 

onze controletoleranties: op basis van de huidige inzichten zouden we nu een oordeel met beper-

king afgeven voor de rechtmatigheid.   

8.2 Samenvatting bevindingen in dit rapport 

De belangrijkste bevindingen en aanbevelingen naar aanleiding van de controle van de jaarreke-

ning 2016 van de gemeente Schagen betreffen: 

a. Verdeel VIC-controles meer over het jaar en rapporteer a-tempo aan het management (3.1). 

b. Analyseer en beschrijf de AO van de nieuwe processen Sociaal domein (4.3) 

c. Bewaak de ontvangst van de resterende productieverantwoordingen en accountantsrapporta-

ges (4.4.1). 

d. Ontwikkel maatregelen om de feitelijke levering van zorg bij PGB-houders vast te stellen 

(4.4.3) 

e. Gebruik gelijke uitgangspunten bij de presentatie van baten en lasten in de jaarstukken (5.2) 

f. Waarborg een goede factuurcontrole (5.3.1). 

g. Waarborg met stelselmatige controles de aansluiting tussen administraties en systemen 

(5.3.1). 

h.  Gebruik tussenrekening juist en analyseer ze stelselmatig (5.3.1) 

i.  Zorg voor tijdige verzenden van huur- en pachtnota’s (5.3.2). 

j. Ontwikkel het contractenbeheer verder, onder meer met de contracten Sociaal domein (5.3.4). 

k. Ga na of bij de budgetsubsidies de aspecten rondom uitvoeringsovereenkomsten worden na-

geleefd. (5.3.5). 

l. Versterk de informatiewaarde en verantwoordingskarakter van de programmarekening (5.4.2). 

m. Geef concreet uitwerking aan de door het adviesbureau weergegeven vervolgstappen bij de 

invoering van de vennootschapsbelasting (5.4.3). 

n. Werk de voorziening riool nader uit volgens de specifieke BBV-voorwaarden (5.4.4).. 
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8.3 Controleverklaring 

Wij hebben het college van burgemeester en wethouders van uw gemeente gemachtigd onze con-

troleverklaring bij de jaarrekening 2015 van uw gemeente op te nemen. Onze oordelen zoals op-

genomen in deze controleverklaring zijn als volgt: 

 

Oordeel Strekking 

De getrouwheid Goedkeurend 

De rechtmatigheid Beperking 

 

Hierbij zijn wij ervan uitgegaan dat de raad de nu overgelegde jaarrekening ongewijzigd vaststelt. 

Indien er nog wijzigingen worden aangebracht in de definitieve vorm van de jaarrekening dienen wij 

deze te beoordelen alvorens onze controleverklaring hierbij mag worden opgenomen. 

 

Uit hoofde van onze controletaak hebben wij de financiële gegevens in de jaarrekening gecontro-

leerd. Naast de jaarrekening wordt er een jaarverslag, zijnde de verantwoording over de beleids-

begroting en financiële begroting, ter vaststelling aan uw raad aangeboden. De in de het jaarver-

slag opgenomen kengetallen en toelichtingen daarop hebben wij niet gecontroleerd. Wij melden 

wel dat op grond van de wettelijke verplichting ingevolge artikel 213 lid 3 onder d Gemeentewet het 

jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening. 

 
 

 

Wij hopen u met vorenstaande van dienst te zijn geweest en zijn graag tot een nadere toelichting 

bereid. 

 

 

 

Hoogachtend, 

IPA-ACON Assurance B.V. 

 

 

 

 

 

mr.drs. J.C. Olij RA 
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Bijlage: tabel met fouten en onzekerheden betreffende de SiSa-bijlage 

 

 


