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Geacht bestuur, 

In het kader van de algemene controleopdracht hebben wij de financiële administratie en de pro
grammarekening 2017 van de gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Noord-
Holland Noord (RUD NHN) gecontroleerd. Wij hebben bij de jaarrekening 2017 van de RUD NHN 
zowel een goedkeurende verklaring inzake de getrouwheid, alsmede een goedkeurende verklaring 
over de rechtmatigheid afgegeven. 

Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2017 van de RUD NHN sluit met een gereali
seerd totaal saldo van baten en lasten van € 1.385.977,- (positief). Het gerealiseerde resultaat be
draagt over 2017 € 1.233.364,-. 

Het saldo van het totale eigen vermogen bedraagt ultimo december 2017 € 2.113.536,-. 

Wij hebben het concept verslag van bevindingen voorgelegd aan uw directeur en financieel mana
ger. 

Naar aanleiding van onze controle van de financiële administratie en de jaarrekening 2017 willen 
wij het volgende onder uw aandacht brengen. 

IPA-ACON ASSURANCE B.V. is een onderdeel van de IPA-ACON GROEP 
KvK nr. 34095774, ING Bank IBAN NL69INGB0670760374, Aangesloten bij het SRA (nationaal) / INAA (internationaal) 
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1. JAARREKENINGCONTROLE 2017 

1.1 Jaarrekeningtraject 

De accountantscontrole is in twee fasen uitgevoerd: een korte interim-controle in de maand de
cember 2017 en de uitvoering van de eindejaarscontrole ultimo februari 2018. In deze rapportage 
gaan wij nader in op de volgende onderwerpen: 
• de resultaten naar aanleiding van de verbijzonderde interne controles; 
• de stand van zaken met betrekking tot de administratieve organisatie inclusief de beoordeling 

van de financiële (kern)processen bij de RUD NHN; 
• de jaarrekening 2017 en financiële administratie inclusief de projectgelden en de Wnt; 
• ontwikkelingen relevante wet- en regelgeving en overige zaken. 

Conform uw planning is de eindejaarscontrole tijdig afgerond, waarmee ook het bestuurlijk proces 
van de jaarrekening 2017 binnen de door u gestelde termijnen kan worden gerealiseerd. 

1.2 Risicoanalyse 

Bij aanvang van de interim-controle hebben wij een risico-inventarisatie uitgevoerd waarbij de be
langrijkste risico's waarmee de RUD NHN mee te maken heeft, zijn geïdentificeerd. Deze risico
analyse is een belangrijk onderdeel van de accountantscontrole en maakt derhalve deel uit van 
ons pre-audit gesprek. 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 mutaties in de balans en de staat van baten en lasten. 

We hebben dit jaar geen andere significante risico's geïdentificeerd ten opzichte van het voor
gaande boekjaar. 

1.3 Controletoleranties 

Op grond van het Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden (BADO) stelt het Algemeen 
bestuur de goedkeuringstolerantie vast die de accountant bij zijn jaarrekeningcontrole dient te han
teren. U heeft ons opgedragen om bij onze oordeelsvorming uit te gaan van de hierna vermelde 
(wettelijke) goedkeuringstolerantie: 

Goedkeuringstolerantie | Goedkeurend Beperking Oordeelonthouding 
Fouten in de jaar
rekening (% lasten) 

< 1% >1%<3% — 

Onzekerheden in de con
trole (% lasten) 

< 3 %  >3%<10% > 10% 

Op basis van de programmarekening 2017 (inclusief de mutaties in reserves) van de RUD NHN 
betekenen bovengenoemde percentages dat een totaalbedrag aan fouten in de jaarrekening van 
circa € 170.000,- en een totaal van onzekerheden van circa € 510.000,- de goedkeurende strek
king van de controleverklaring niet zullen aantasten. 

We merken op dat alle door ons voorgestelde correcties zowel de cijfermatig als tekstueel, in de 
voorliggende definitieve concept jaarrekening 2017 zijn verwerkt. 
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Geen controleprotocol 2017 
Er is voor het boekjaar 2017 geen geactualiseerd controleprotocol (inclusief normenkader) opge
steld. Dat betekent dat wij het controleprotocol 2016 als uitgangspunt hanteren voor de jaarreke
ningcontrole 2017. 

Wij hebben aanbevolen om in het eerstvolgende (meerjarig) controleprotocol het aanbestedingsbe
leid van de RUD NHN niet meer op te nemen in dit normenkader. Het gevolg hiervan is dat even
tuele afwijkingen op het interne aanbestedingsbeleid niet meer meetellen in de oordeelvorming 
rechtmatigheid. Wij zullen, indien er toch afwijkingen worden geconstateerd, hierover wel rapporte
ren. We plaatsen nadrukkelijk de kanttekening dat de Europese aanbestedingsregels gewoon van 
toepassing blijven. 

2. UITVOERING VERBIJZONDERDE INTERNE CONTROLE 

2.1 Algemeen 

Wij hebben de opzet en uitvoering van de verbijzonderde interne controles 2017 (VIC) beoordeeld 
en vastgesteld dat de (kern)processen zijnde de salarissen, inkoopfacturen en betalingen alsmede 
de verstrekte subsidies c.q. projecten op een voldoende wijze zijn voorbereid en beoordeeld, en 
dat de werkzaamheden en resultaten zichtbaar zijn vastgelegd. 

Wij kunnen ten behoeve van de jaarrekeningcontrole 2017, net als voorgaand jaar, (mede) steunen 
op de intern uitgevoerde controlewerkzaamheden. 

2.2 Opvolging aanbevelingen voorgaande rapportage(s) 

We hebben in het voorgaande boekjaar diverse adviezen en aanbevelingen gedaan. Met behulp 
van het vigerende intern controleplan is de opzet, de aanpak (methodiek), diepgang en omvang 
van deelwaarnemingen van de verbijzonderde interne procescontroles nader vastgelegd. 

Gezien de wijzigingen in de werkorganisatie (VTH-plustaken), de toename van de dienstverlening, 
de (verplichte) toetreding van contractgemeenten, alsmede de opgelegde bezuinigingstaakstelling, 
is de verbijzonderde interne controle bij uitstek een managementtool om feitelijk vast te stellen in 
hoeverre processen ingericht zijn en de organisatie volgens deze inrichting werkt. Daarvoor is het 
ons in ziens van belang dat het management nadrukkelijk betrokken is bij de opzet en richting van 
de interne controle, zodanig dat de directie ook feitelijk inzicht krijgt in het functioneren van de or
ganisatie. 

Het Dagelijks bestuur heeft het 'Plan van aanpak interne beheersing RUD NHN' vastgesteld op 13 
juli 2016. In de 2e helft van 2016 zijn de eerste stappen gezet. Bij onze interim-controle medio de
cember 2017 hebben wij geconstateerd dat de verdere implementatie nog niet heeft plaatsgevon
den. Dit proces zal, zo is ons medegedeeld, in 2018 verder worden opgepakt. 
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3. ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE EN INTERNE BEHEERSING 

3.1 Algemeen 

Wij hebben bij de interim-controle getoetst of het interne beheersingsysteem, het geheel van opzet 
en werking van de administratieve organisatie en interne controle en de transparante vastleggin
gen daarover zodanig kwalitatief zijn, dat zowel de getrouwheid (als ook de rechtmatigheid) van de 
baten en de lasten en van de balansmutaties 2017 in voldoende mate kan worden gewaarborgd. 
Dit is van belang bij onze risico-inschatting en is mede bepalend voor de aard en omvang van de 
werkzaamheden bij de jaarrekeningcontrole. Het gaat dan vooral om aandachtspunten op het ge
bied van interne beheersing en overige activiteiten die van belang zijn voor een (kwalitatieve) ver
betering van de bedrijfsvoering. 

Onze bevindingen naar aanleiding van de interim-controle hebben wij op 18 januari 2018 in een 
managementletter gerapporteerd aan uw directeur. 

3.2 Samenvatting bevindingen interim-controle 

Wij hebben bij de interim-controle de processen salarissen, inkoopfacturen, betalingen en subsi
dies beoordeeld. Samenvattend hebben wij in de managementletter de volgende zaken onder de 
aandacht gebracht: 
• Het integraal tijdschrijven is ingevoerd in 2017. Om meer grip op de volledigheid van de uren te 

verkrijgen, zullen vanaf 2018 ook de externe medewerkers uren schrijven in de tijdschrijfmodu-
le. Hiermee kan de interne beheersing verder worden verbeterd; 

• Bewaking van het budgetbeheer en meer verantwoordelijkheid voor de uitputting van de bud
getten is vanaf 1 januari 2017 bij de managers neergelegd. Omdat de koppeling met de urenre-
gistratie nog is niet gerealiseerd, verdient dit aspect nog de aandacht; 

• Advies om procesbeschrijvingen van financiële (kern)processen te laten actualiseren c.q. dan 
wel nader uit te werken blijft staan; gebruik hiervoor een tijdsplanning; 

• Dit jaar is voor de VIC slechts de werking van de processen getest. De opzet en het bestaan 
van de processen is dit jaar niet in de VIC beoordeeld. Alhoewel de opzet/bestaan van de pro
cessen niet significant zijn gewijzigd, gaan wij er vanuit dat volgend jaar de VIC weer volledig 
wordt uitgevoerd, in lijn met het vigerende intern controleplan; 

• Wij vragen aandacht voor de externe inhuur in relatie tot het (Europese) aanbestedingsbeleid. 
Het dagelijks bestuur heeft in verband met verlenging van inhuuropdrachten eind 2016 reeds 
een afwijkingsbesluit (d.w.z. herstelmaatregel) genomen. Wij hebben geadviseerd om - mede 
in het kader van de actualisering van het vigerende inkoop- en aanbestedingsbeleid - beleid te 
ontwikkelen hoe de RUD NHN omgaat met externe inhuur en de (Europese) aan bested in gsre-
gels; 

• De autorisaties van medewerkers van het extern salarisbureau zijn nog steeds ruim. Wij hebben 
hierover contact gehad met uw automatiseerder en hiervoor nadrukkelijk de aandacht ge
vraagd; 

• Advies om maandelijks interne controles op de salarismutaties die zijn ontvangen van het ex
terne salarisbureau te controleren en deze controles zichtbaar vast te laten leggen. 

Wij zullen bij de eerstvolgende interim-controle in het najaar 2018 de opvolging van onze aanbeve
lingen in de managementletter beoordelen. 
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4. JAARVERVERSLAGGEVING 

4.1 Algemeen 

Ultimo februari 2018 zijn wij gestart met de controle van de concept jaarrekening. De kwaliteit van 
de ter controle aangeboden concept jaarrekening 2017 en het balansdossier was ruim voldoende. 
Wij hebben tevens de volledige medewerking ontvangen van uw medewerkers bij het uitvoeren 
van de controle. In dit hoofdstuk rapporteren wij u de belangrijkste bevindingen ten aanzien van de 
jaarrekeningcontrole 2017. 

4.2 Geen begrotingsonrechtmatigheid 

Wij zijn nagegaan of de financiële beheershandelingen tot stand zijn gekomen binnen de grenzen 
van de door het Algemeen bestuur geautoriseerde begroting. Uit de jaarrekening 2017 blijkt dat er 
per saldo op aan de programma's en VTH-plustaken geen overschrijdingen hebben plaatsgevon
den. Het dagelijkse bestuur geeft in de programmaverantwoording een toelichting op de belangrijk
ste verschillen tussen de begroting en werkelijkheid. Naast een financiële analyse wordt tevens de 
aard en reden van onder- en overschrijdingen voor het programma toegelicht. In paragrafen 4.3 en 
4.4 is een toelichting op de baten en lasten opgenomen. 
Een toelichting of de verschillen een structureel dan wel een incidenteel karakter hebben, wordt 
nog niet weergegeven en is derhalve nog een aandachtpunt inzake het BBV. 

4.3 Opmerkingen jaarverslaggeving 2017 

De jaarrekening en het jaarverslag dienen te worden opgemaakt in overeenstemming met het Be
sluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Conform de controlevoorschrif
ten (BADO) en verslaggevingsvoorschriften (BBV) zijn wij nagegaan of het jaarverslag tenminste 
de (minimale) wettelijk voorgeschreven informatie bevat en of de inhoud van het jaarverslag geen 
tegenstrijdigheden bevat met de jaarrekening. Op basis van ons onderzoek hebben wij vastgesteld 
dat het jaarverslag niet in strijd is met de jaarrekening. 

4.4 Wijzigingen BBV vanaf begrotingsjaar 2018 

De wijziging van het BBV is gepubliceerd in het Staatsblad van 5 maart 2016. Dat betekent ook dat 
de voorgestelde wijzigingen van toepassing zijn met ingang van het begrotingsjaar 2018, het maar 
mag natuurlijk ook eerder. Voor de RUD NHN zijn slechts een deel van de wetswijzigingen van 
toepassing. Samengevat komen wij tot de volgende aandachtspunten: 
- Het onderverdelen van programma's in taakvelden. Het BBV heeft op haar website een 'voor

publicatie verbonden partijen' gezet. De intentie van deze publicatie is dat uw organisatie de re
levante taakvelden zoals ingericht bij de gemeente/provincie volgt (milieutaken ed); 

- De overheadkosten dienen afzonderlijk te worden geraamd in een taakveld. In de concept noti
tie BBV 'taakveld overhead' genoemd; 

- Hoe gaat de RUD NHN om met de - relevante - beleidsindicatoren t.b.v. de programma's (arti
kel 8 van het BBV). 

In de voorliggende jaarrekening 2017 is inzicht gegeven in de algemene dekkingsmiddelen en de 
overhead voor zowel de milieutaken alsmede de VTH-plus taken. Wij merken op dat de wijzigingen 
in het BBV voor de RUD NHN slechts gevolgen heeft voor de prestentatie en toelichtingen in de 
jaarrekening 2017 (en de begroting 2018 e.v.). 
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5. JAARREKENING EN FINANCIËLE ADMINISTRATIE 

Vast onderdeel van onze controle is de beoordeling van de kwaliteit van de financiële administratie 
met betrekking tot tussenrekeningen en overlopende activa en passiva (transitoria). Ten aanzien van 
tussenrekeningen (balans) hebben wij vastgesteld dat er geen materiële achterstanden zijn in de fi
nanciële administratie. Tevens blijkt uit de aan ons overgelegde documenten en bescheiden dat de 
afloop van bedragen op tussenrekeningen en (overige) overlopende activa en passiva intern voldoen
de worden bewaakt. 

Hierna gaan wij in op de financiële positie, de reserves, alsmede de nog te besteden projectengelden 
inclusief verplichtingen en onze overige bevindingen. 

5.1 Reserves 

5.1.1 Algemeen 

Het eigen vermogen van de RUD NHN bedraagt ultimo 2016, inclusief het nog te bestemmen re
sultaat in totaal afgerond € 0,9 miljoen. Hiervan heeft € 0,21 miljoen betrekking op de bestem
mingsreserves. In de onderstaande tabel is de financiële positie nader gespecificeerd. 

(In € 1.000) 2017 2016 Toe-

5.1.2 Mutaties bestemmingsreserves 

De algemene reserve bedraagt ultimo 2017 € 201.582,- conform het AB-besluit van 7 juli 2017. 
Conform hetzelfde bestuursbesluit van 7 juli jl. is een bedrag van € 490.800,- gestort in een nieuwe 
bestemmingsreserve VTH-plustaken. 
De in 2014 ontvangen bijdrage van de provincie Noord-Holland ad € 109.500,- is bedoeld ter finan
ciering van salarisgaranties van ex-medewerkers van de provincie Noord-Holland. Zoals in de jaar
rekening is vermeld zal over een periode van 5 jaar jaarlijks een gelijkblijvend bedrag worden ont
trokken aan de reserve. Voor 2017 is een bedrag van € 21.990,- (1/5 deel) onttrokken aan de be
stemmingsreserve. Thans resteert een nog een resterend saldo van € 21.990,-. 

5.1.3 Rechtstreekse mutaties eigen vermogen 

Ten aanzien van de mutaties in de reserves merken wij nog het volgende op. Wij hebben gecon
stateerd dat per saldo € 174.600,- rechtstreeks in het vermogen is verwerkt. Dit bedrag betreft, zo 
blijkt, de (resterende) retournering van de ontvangen bijdrage inzake de initiële investering voor de 
RUD NHN aan nog 4 van de participanten. Het bedrag is om deze reden niet (nogmaals) via de 
staat van baten en lasten verwerkt maar direct in de balans. Het terug te betalen bedrag per afzon
derlijke gemeente resp. de provincie is opgenomen in de paragraaf Samenvatting financiële ver
antwoording van de jaarrekening. 

5.2 Voortgang VTH-plustaken 

Zoals bekend heeft de provincie Noord-Hoiland de VTH-plustaken overgedragen aan de RUD 
NHN. Hierover zijn met de RUD NHN nadere afspraken gemaakt. De overdracht van taken, budget 

/afname 
Algemene reserve 
Bestemmingsreserves 
Nog te bestemmen resultaat 

201 
678 

1.233 

39 
210 
653 

162 
468 
580 
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en medewerkers heeft ook gevolgen voor de begroting en de jaarrekening. Een van de uitgangs
punten is dat de overdracht van de VTH-plustaken 'kostenneutraal' moet plaatsvinden. M.a.w.: de 
taken mogen niet leiden tot financiële consequenties voor de participerende gemeenten. 

De kosten voor de transitie zijn begroot op € 400.000,-. Hiervoor is door de provincie een lening 
verstrekt die in 2019 moet worden terugbetaald. De RUD NHN heeft de rente 2017 (ca. € 820,-) op 
de lening verwerkt in de staat van baten en lasten. Zoals in de jaarrekening is verwoord dient de 
RUD NHH de kosten die samenhangen met de transitie middels synergie- en efficiencyvoordelen 
terug te verdienen. In 2017 is in totaal een bedrag van € 153.311,- bepaald. Het bedrag dat voor 
2018 dient te worden bespaard (€ 153.311,-) is opgenomen onder de financiële vaste activa aan
gezien de looptijd langer is dan 1 jaar. 

Zoals wij voorgaand jaar hebben verwoord, betekent dit dat de RUD NHN als uitgangspunt han
teert dat in de komende 3 jaar via de facturatie aan de provincie en de te realiseren besparingen 
de genoemde balanspost volledig kan worden afgedekt. 

5.3 Nog te besteden projectgelden 

Onder de overlopende passiva is per saldo een bedrag van € 1,0 miljoen (2016: € 0,4 miljoen) verant
woord inzake nog niet bestede project- en/of subsidiegelden. De mutaties in het overzicht 2017 in de 
jaarrekening sluiten aan met de onderliggende (project)administraties en dossiers. De RUD NHN legt 
voor de bestede projectgelden middels de jaarrekening verantwoording af aan de deelnemende ge
meenten en provincie. 

Wat ons opvalt is dat een significant bedrag van € 881.522,- (2016: € 195.132,-) is gepresenteerd als 
onderhanden werk positie. Uit deze cijfers lezen we af dat er achterstanden zijn in de uit te voeren 
werkzaamheden. Naar wij hebben begrepen zal met behulp van externe inhuur in 2018 een inhaalslag 
gaan plaatsvinden. 

We zien verder bij de overige projectgelden (met name oude subsidiegelden vanuit de MRA) dat er 
voldoende voortgang wordt gerealiseerd. Deels gebruiken de gemeenten de verkregen informatie over 
projecten om op te nemen in hun eigen SiSa-verantwoording (bijv. de ISV of Geluidssanering). 

Subsidie Omgevingsveiligheid 2017 
De provincie Noord-Holland heeft maximaal € 137.850,- subsidie verleend aan de RUD NHN voor de 
uitvoering van het project Omgevingsveiligheid 2017. De RUD NHN dient op grond van de subsidie
voorwaarden uiterlijk voor 1 april 2018 een verantwoording inclusief controleverklaring ter vaststelling 
aan de provincie toe te sturen. Wij hebben bij de projectverantwoording 2017 inmiddels een goedkeu
rende controleverklaring verstrekt. 
De provincie heeft de subsidiedeclaratie over 2016 conform vastgesteld. Voor de andere subsidiegel
den geldt geen verplichting tot specifieke accountantscontrole. 

5.4 Overige bevindingen 
In het kader van de controle van de jaarcijfers plaatsen wij nog enkele kanttekeningen: 
• In de jaarrekening 2017 zijn t.o.v. het voorgaande boekjaar vorderingen en schulden op de par

ticipanten inclusief de terugbetaling van de taakstellende bezuiniging gesaldeerd weergegeven; 
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• Het bedrag aan verlof-uren is ultimo december 2017 ruim € 0,3 miljoen en blijft onverminderd 
hoog. Naar ons is medegedeeld is de intentie om dit stuwmeer aan verlofuren in 2018 af te 
bouwen; 

• Onder de kortlopende schulden was een fors bedrag aan openstaande verplichtingen geboekt. 
Na nader intern onderzoek is gebleken dat de post te hoog was. Deze post is in de voorliggen
de jaarrekening gecorrigeerd. Het effect op het resultaat 2017 bedraagt € 400.000,- positief; 

• In verband met de afsluiting van oude projecten geluidsaneringen t.b.v. gemeenten is per saldo 
een bedrag van € 86.200,- afgeboekt van het resultaat. Deze kosten kunnen niet meer bij de 
betreffende gemeenten in rekening worden gebracht; 

• De ontvangen subsidie van de VNG Verruimde Reikwijdte is in 2017 afgerond en vastgesteld. 
Het positieve saldo ad € 49.877,- is ten gunste van het resultaat vrij gevallen. 

6. OVERIGE ONTWIKKELINGEN WET -EN REGELGEVING 

6.1 Wnt en publicatie 

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (nog recentelijk 
gewijzigd en aangescherpt) en de hierin opgenomen publicatieplicht in de jaarrekening is van toepas
sing op topfunctionarissen, maar tevens op de leden van het hoogste uitvoerende orgaan en het toe
zichthoudende orgaan. Op basis van de wet- en regelgeving valt de RUD NHN onder deze wettelijke 
regeling en dient te worden gepubliceerd. Het Ministerie van BZK heeft hiervoor een 'format' ontwik
keld. 

Voor 2017 zijn in de Wnt verantwoording zowel de vorige directeur (term: 'gewezen topfunctionaris'), 
alsmede de interim-directeur opgenomen. Op basis van de gewijzigde wetgeving Wnt is de term ge
wezen topfunctionaris met ingang van 2018 niet meer beschikbaar. Dat laat onverlet dat de oud direc
teur, zolang hij een functie vervult bij de RUD NHN, zich kwalificeert voor de Wnt. 

In mei 2017 is door het Ministerie van BZK besloten om in het financieel verslaggevingsdocument de 
vermelding van iedere topfunctionaris van wie de bezoldiging € 1.700,- of minder per kalenderjaar be
draagt te wijzigen. In de jaarrekening 2017 kan dan volstaan worden met de vermelding van de naam 
en de functie. Wij hebben vastgesteld dat de definitieve concept jaarrekening 2017 van de RUD NHN 
voldoet aan de publicatieverplichtingen van de Wnt. 

6.2 IT en datalekken 
Met de toename van de digitalisering en de verwerking van gegevens neemt het risico toe dat ge
gevens onopgemerkt 'lekken'. Vanaf 25 mei 2018 verdwijnt de Nederlandse Wet bescherming per
soonsgegevens (Wbp). Op deze datum is de Europese Algemene verordening gegevensbescher
ming (AVG) van toepassing. Organisaties krijgen meer verplichtingen en moeten kunnen aantonen 
dat zij zich aan de wet houden. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de naleving 
van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens. 

De meldplicht datalekken blijft onder de AVG grotendeels hetzelfde. De AVG stelt wel strengere 
eisen aan uw eigen registratie van de datalekken die zich in uw organisatie hebben voorgedaan. 
Bij overtreding van de meldplicht datalekken kan de AP een bestuurlijke boete opleggen. Indien de 
overtreding niet opzettelijk is gepleegd en er geen sprake is van ernstig verwijtbare nalatigheid, 
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dart zal de AP eerst een bindende aanwijzing opleggen voorafgaand aan eventuele oplegging van 
een bestuurlijke boete. 

In relatie tot de maatschappelijke ontwikkelingen op dit punt bevelen wij u aan om na te gaan of ten 
behoeve van de RUD NHN de gegevensverwerking plaats vindt waarop de AVG van toepassing is. 
Mocht dit het geval zijn, dan adviseren wij om (periodiek) een compliance audit(s) uit te laten voe
ren om vast te stellen of en in hoeverre aan deze nieuwe wet wordt voldaan. 

7. OVERIGE ASPECTEN 

7.1 Vennootschapsbelasting 

In de publicatie van 27 september 2016 valt af te lezen dat de activiteiten van de Omgevingsdienst 
overwegend niet door de ondernemerspoort lijken te komen en dat derhalve over 2016 geen ven
nootschapsbelasting hoeft te worden betaald. De RUD NHN dient jaarlijks te beoordelen of toch 
sprake is van ondernemersactiviteiten, bijvoorbeeld door detacheringen (met winstopslag) of an
dersoortige activiteiten, niet zijnde de wettelijke taken, en of er al dan niet sprake is van het beha
len van structurele overschotten. Voor 2017 is dit niet het geval. 

7.2 Fraude 

Wij hebben zowel binnen het controleteam ('pre-auditgesprek') als met uw medewerkers overleg 
gevoerd waarbij nadruk is gelegd op eventuele mogelijkheden van materiële onjuistheden als ge
volg van fraude in de jaarstukken en op preventieve maatregelen hiertegen. 

Van het bestuur hebben wij bij de afronding van onze controle een bevestiging bij de jaarrekening 
2016 ontvangen dat er geen onregelmatigheden zijn geconstateerd. Daarnaast hebben wij bij de 
eindejaarscontrole zelfstandig werkzaamheden uitgevoerd op de werking van interne beheer
singsmaatregelen, memoriaalboekingen, schattingen en is gelet op significante en/of ongebruikelij
ke transacties in de financiële administratie. Ook hebben wij de betalingsorganisatie beoordeeld 
rondom het doen van betalingen met behulp van elektronisch bankieren. Tijdens de uitvoering van 
onze controle van de jaarrekening 2016 hebben wij geen aanwijzingen verkregen dat er sprake is 
geweest van fraude. 

Onze controle geeft verder geen aanleiding tot het maken van verdere opmerkingen. 

Wij vertrouwen erop u hiermede van dienst te zijn geweest. Graag zijn wij bereid deze brief nader 
toe te lichten. 

Hoogachtend, 
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