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Onderwerp

Accountantsverslag 2012 jaarrekening voormalige gemeente Harenkarspel

Geachte leden van de gemeenteraad,

Hierbij ontvangt u ons accountantsverslag over het verslagjaar 2012. Daarin zijn onze

belangrijkste controlebevindingen samengevat.

De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het coNege van burgemeester en

wethouders van de gemeente Schagen. In overeenstemming met uw opdracht hebben wij de

jaarrekening 2012 gecontroleerd. Bij deze jaarrekening hebben wij op 23 mel 2013 een

goedkeurende controleverkiaring verstrekt.

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn.

Hoogachtend,

::::0t:t,,

CoIl: MG

Op alle opdrachten verrIcht door Deloitte zijn de ‘Algemene Voorwaarden Dienstverlening Member of
Deloitte Nederland, november 2010’ gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder Deloitte Touche Tohmatsu Limited
nummer 24362837 van toepassing.
Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te
Rotterdam onder nummer 24362853.
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1. Inleiding

1.1. ControI erkIaring

Onze controle is uitgevoerd in overeenstemming met de opdrachtbevestiging van

11 oktober 2012. De uitgevoerdo werkzaamheclen hebben goresulteerd in een goedkeurende
controleverkiaring. Do controleverkiaring bij de jaarrekening 2012 hebben wij u op 23 mel 2013
separaat toegezonden.

1.2. Reikwijdte van de controle

Met de opdrachtbevestiging van 11 oktober 2012 heeft u ons opdracht gegeven tot hot
controleren van do jaarrekening 2012. Do reikwijdte van onze controle staat omschroven in do
opdrachtbevestiging.

Tijdens de uitvoering van de oorspronkelijko controleplanning hebbon zich goon wijzigingen van
materieel belang in do roikwijdte voorgedaan. Wij achten de reikwijdte van onze controle
voor 2012 voldoende voor de doelstelling van onze controle.

1.3. Jaarrekenhigtraject

Do controle van do jaarrekening was in oerste instantie begin maart gepland. Echter, is doze
planning door onder moor do extra werkzaamheden die de fusie voor uw gemeente met zich
meebracht voor u niet haalbaar gebleken. In good overlog met uw medewerkers on do
portefeuillehouder Financiën hobben wij eon niouw moment voor do controle gekozen.
Vervolgens is zowel door uw als ons team hard goworkt om do controle desalniettemin tijdig te
kunnen afronden.

Dat do jaarrokeningcontrole tijdig is afgerond is enkel mogolijk geweost door do grote inzet van
uw en ons team en eon goode samonwerking met uw gemoonte.

De bolangrijkste bevindingon vanuit onze controlo en de daaraan gekoppoldo adviezen hebben

wij in dit versiag opgenomen. Bij do rapportago houden wij rekening met hot grensbedrag

waarboven raad van de voormalige gemeente Harenkarspol goInformeerd wenste to worden

(rapportoringstolerantie). Dit grensbodrag ad € 100.000 is bepaald in hot controleprotocol door

de gemeenteraad van voormalige gemoente Harenkarspel vastgosteld d.d. 17 december 2012.
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Wij vragen de komende periode uw aandacht voor het opvolgen van de gegeven adviezen die
naar onze mening direct bijdragen aan een verbetering van de versiaglegging, het inzicht in de
financiële positie dan wet de verbetering van de inteme beheersing van uw nieuwe gemeente.
Wij adviseren u am de follow-up van de bevindingen te bewaken.

1 4. Onafhankelijkheid

Wij zijn onafhankelijk van zowel de voormalige gemeente Harenkarspel als de gemeente

Schagen en voor zover wij weten heeft zich geen inbreuk voorgedaan op de van toepassing
zijnde regels en het beleid ten aanzien van onafhankelijkheid.

Ons zijn geen relaties bekend tussen Deloitte en de gemeente, die naar ons professionele

oordeel mogelijk van invloed kunnen zijn op onze onafhankelijkheid.

Bijlage B bevat een nadere uiteenzetting van onze onafhankelijkheid.

23 mel 2013.
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Fouten 1 % van het totaal van de lasten € 431.000

Onzekerheden 3 % van het totaal van de lasten € 1.294.000

Fouten € 100.000

Onzekerheden € 100.000

Het college van burgemeester en wothouders heeft geconcludeerd dat de totale impact van de
niet-gecorrigeerde fouten, zowel individueel als in totaal, niet materleel is binnen de context van
de jaarrekening als geheel. Op basis van de door ons verrichte werkzaamheden kunnen wij
instemmen met het standpunt van hot college. Voor een nadere uiteenzetting van de
niet-gecorrigeerde fouten en onzekerheden wordt vorwezen naar bijiage Al. Hieruit blijkt dat de
jaarstukken geen niet-gecorrigeerde fouten en onzekerheden bevatten.

Bijiage A2 bevat eon overzicht van do gecorrigeerde fouten.

Grondexploitatie

De balanspostvoorraden betreft ultimo 2012 met name do zogenaamde “Niot In Exploitatie
Genomen Gronden”. In 2012 heeft eon overheveling van hot complex Warmenhuizen

Noord-Oost van “Bouwgronden In Exploitatie, naar “Niet In Exploitatie Genomen Gronden”.
Hierna gaan wij hier nader op in. De gemeenteraad van de voormalige gemeente Harenkarspel
heeft in haar vergadering van 17 december 2012 hierover relevante besluiten genomen.

Niet In Exploitatie Genomen Gronden (NIEGG)

Do verslaggevingsregels voor “Niet In Exploitatie Genomen Gronden” (hierna: NIEGG) zijn met
ingang van hot verslagjaar 2012 veranderd. De verandering houdt in dat er eon reëel en stellig
voornemen moet zijn dat do gronden in do nabije toekomst worden bebouwd. Deze
verwachting moot zijn gebaseerd op eon raadsbesluit, waarin inhoud wordt gegeven aan
ambitie en planperiode. Uw gemeente heeft alle exploitaties in dit licht, en uiteraard ook
rekening houdend met do komende fusie bezien.

23 mei 2013.
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2. Controlebevindingen
jaarrekening 2012

GeIdentificeerde fouten en tekortkomingen in de toelichtingen

Do materialiteit bij de planning en uitvoering van onze controle was € 431 .457. Deze
materialiteit sluit aan op hot door de gemeenteraad van de voormalige gomeente Harenkarspel
vastgesteldo controleprotocol.

ingstolerantles
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Belangrijke conclusies die hieruit getrokken werden zijn:

Warmenhuizen Noord-oost

Gegeven de huidige oconomische ontwikkelingen bestaat onvoldoende zekerheid dat deze
exploitatie (al dan niet gefaseerd) op (korte) termijn afzondorlijk uitgevoerd wordt. Derhalve is
een presentatie onder de Bouwgronden In Exploitatie niet meer passend.

Wells duidelijk geworden dat voor de raad van de gemeente Harenkarspel een reëel en stellig
voornemen bestond dat in de nabije toekomst wol tot het (weer) in exploitatie nemen van de
gronden zal warden overgegaan. Hettotale project is in de jaarrekening 2012 daarom als Niet
In Exploitatie Genomen Gronden in de balans opgenomen.

Gegeven de per balans datum bestaande grote onduidelijkheden over de door de (nieuwe)
Raad aan te geven nadere invulling van de locatie en de daartoe nag te maken kosten en de
relatief hoge risico’s die er random de verdere ontwikkeling van dit project bestaan (zoals do
huidige economische omstandigheden, plannen van de provincie, locatiekeuzos van de nieuwe
gemeente) heeft het college gokozen voor de voorzichtigste vorm van waardering, te weten op
de huidige marktwaarde van de grand. Hiervoor is do agrarische waarde als uitgangspunt

gonamen.

Het verschil tussen do huidige boekwaarde on de agrarische waarde (circa € 4,7 miljaen) is niet
direct afgewaardeerd maar voorzion (als aftrekpost aan de debetzijdo van do balans). Indien in
do toekomst duidelijkhoid komt over do mogelijke realisatie van do grondexploitatie, waaruit
blijkt dat de marktwaardo hager zou zijn dan de agrarische waardo, dan kan op dat moment
eon waarde corroctio (vrijval van (eon deol van) de voorzioning) plaats vinden tot de gemaakto
kosten, met een maximum van do verwachte marktwaarde in do tookomstige bestemming.

Overboeking gronden naar de materiële vaste activa

Van do projecten Dirkshorn-Noord, Warmenhuizen-Noordwest on Gronden Niet In Exploitatie is
vastgostold dat goon sprake (moor) is van eon roëol en stellig voornemen tot bebouwing in do
nabije toekomst. Derhalve dienden dozo projecten met ingang van 2012 ondor do materiëlo
vasto activa gewaardeerd to warden. Hot college hoeft ingeschat dat do marktwaarde van doze
gronden “duurzaam lager” is dan do huidige waardoring van do gronden, en dat daarom eon
afwaardering naodzakolijk was. Do waardering is daarom bijgosteld naar do marktwaardo, die
op agrarische waardo gosteld is. Do afwaardoring ad circa € 4,1 miljoon is als last in de
jaarrekoning 2012 verwerkt.

Single information, Single audit

Wij hebbon do SiSa-bijlago gocontroleerd op basis van do door u opgomaakte SiSa-bijlage en
do Nota Verwachtingen accountantscontrolo SiSa 2012. Hiorbij stollen wij do juisthoid van do
gegovens in do SiSa-bijlago vast. Wij willen bonadrukken dat u als gemeonte zelf
verantwoorclelijk bent voor do valledighoid van do te vorantwoarden indicatoron zoals
opgenomen in do SiSa-bijlago. Indion eon ‘0” is ingovuld, zijn wij bij uw arganisatie nagogaan

of doze “0” terecht is ingovuld. Hot college heeft dit aan ons bevostigd.

23 mel 2013.
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In het kader van de totstandkoming van de SISa-bijiage merken wij nog het volgende op: Bij de
recente review van de Accountantsdienst Rijk (hierna: ADR) van de accountantscontrole van
de SiSa-bijiagen 2011 (de zogenaamde single review 2012) hebben wij gemerkt dat zij (zeer)
kritisch zijn op de kwaliteit van de aangeleverde SiSa-bijiagen door de gemeenten en de hierop

uitgevoerde accountantscontroles.

De ADR heeft ook bij Deloitte een groot aantal dossiers geselecteerd voor review. Bij alle door

Deloitte gecontroleerde gemeenten (en provincies) is de ADR tot een positief oordeel gekomen.

Dat is ook goed voor de gemeente Harenkarspel/de gemeente Schagen. U wordt immers niet
geconfronteerd met aanvullende (veelal) lastige vragen of zelfs het achteraf terugbetalen van

rijksgelden.

Op grond van het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), artikel 5, lid 4,
rapporteren wij in dit rapport over de fouten en onzekerheden van de specifieke uitkeringen die
in 2012 in het kader van SiSa worden verantwoord. Wij doen dit door middel van eon tabel, die
ook moet worden opgenomen als geen fouten of onzekerheden geconstateerd zijn. Per
regeling wordt aangegeven of, en zo ja welke, financiële fouten of onzekerheden zijn

geconstateerd:

Specifieke uitkering

C7C Investering stedelijke vernieuwing (ISV) N/A € 0 N/A

D5 Regeling verbetering binnenklimaat

primair ondewijs 2009

E5 Verzameluitkering I&M N/A € 0 N/A

E27B Brede doeluitkering verkeer en vervoer N/A € 0 N/A
SiSa tussen medeoverheden

Gi Cl Wet sociale werkvoorziening (Wsw) N/A € 0 N/A
Gemeentedeel 2012

G1 C2 Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Totaal N/A € 0 N/A

201 1 (Gemeenten inclusief deel

gemeenschappelijke regelingen)

G2C1 Gebundelde uitkering op grond van artikel N/A € 0 N/A

69 WWB Gemeentedeel 2012

G2C2 Gebundelde uitkering op grond van artikel N/A € 0 N/A
69 WWB Totaal 201 1 (Gemeenten mci.

deel gemeenschappelijke regelingen)

G3C1 Besluit bijstandsverlening zelfstandigen N/A € 0 N/A
2004 (exci. levensonderhoud beginnende

zelfstandigen) Gemeentedeel 2012

23 mei 2013.

130314 R 6.



Deloitte.

Specifieke uitkering

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen

2004 (excl. levensonderhoud beginnende

zelfstandigen) Totaal 2011 (Gem. mci.

deel GR)

23 mel 2013.
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G3C2

Financiële
Fout of Toellchting

omvang
onzekerheid

in euro’s

N/A €0 N/A

G5C1 Wet Participatiebudget (WPB) N/A € 0 N/A
Gemeentedeel 2012

G5C2 Wet Participatiebudget (WPB) Totaal 2011

(Gemeenten inciusief deel

gemeenschappeiijke regelingen)

Hi 0_201 0 Brede doeluitkering Centra voor Jeugd en N/A € 0 N/A
Gezin (BDU CJG)_Hernieuwde uitvraag

2008 tot en met 2011

7.
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3. Vermogen en
resultaatontwikkeling

In het BBV wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen resultaatbepaling en

resultaatbestemming. Alle baten en lasten dienen via de programmarekening te lopen. Er
mogen geen baten of asten rechtstreeks in het eigen vermogen worden gemuteerd.

De mutaties in het eigen vermogen vinden plaats door middel van de resultaatbestemming.

Het resultaat vOOr bestemming bedraagt € 11,3 miljoen nadelig. Per saldo is tussentijds

€ 11,3 miljoen aan de reserves onttrokken, zodat uiteindelijk een zeer gering nog te bestemmen
nadelig jaarresultaat (€ 44.000) resteert. Dit bedrag is afzonderlijk vermeld onder het eigen
vermogen in de batans.

In het hiernavolgende overzicht hebben wij de mutaties in de reserves schematisch

weergegeven (x 1.000):

Ontwikkeling eigen vermogen 2010 2011 2012

Stand van de reserves per 1 januari €26599 €25.328 €25.293

Tussentijdse resultaatbestemming tijdens boekjaar (€1 .557) (€630) (€1 1.274)

Nog te bestemmen resultaat bij jaarrekening €286 €595 (€ 44)

Totaal (= resultaat vóór bestemming) (€1 .271) (€35) (€ 11.318)

Stand per 31 december €25.328 €25.293 € 13.975

De reserves van uw gemeente zijn in 2012 met een bedrag van € 11.318.000 afgenomen. Dit
komt overeen met het nadelige resultaat voor bestemming.

De daling is voor een groot deels (circa 8 miljoen) te verklaren door het negatieve resultaat op
uw grondexploitaties. Daarnaast hebben uitgaven voor groot onderhoud van wegen en uitgaven
voor projecten in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut (bijvoorbeeld de
herinrichting van de Dorpsstraat in Sint Maarten) een nadelig effect gehad op het resultaat.

Andere (kleinere) oorzaken van mutaties in het eigen vermogen zijn toegelicht in uw
jaarstukken. Tevens vindt u op pagina 3 van de jaarstukken een analyse van de bereikte
resultaten ten opzichte van de begroting.

De omvang van uw reserves bedraagt ultimo 2012 41 % van het balanstotaal (2011: 63 % van
het balanstotaal). Voor een toelichting op de ontwikkeling van het resultaat verwijzen wij u naar

de paragraaf “Toelichting op de Programmarekening” in de jaarrekening. De reserves zijn
ingebracht in de nieuwe gemeente Schagen.

23 mel 2013.
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4. Interne Beheersing

Administratie Organisatie en Interne Beheersing

Ms onderdeel van de jaarrekeningcontrole hebben wij in oktober en november 2012
een interim-controle uitgevoerd. Deze interim-controle is primair gericht op de opzet, het
bestaan en do werking van maatregelen van Administratieve Organisatie en Inteme Beheersing

(hierna: AO/IB), voor zover van belang voor onze controle op de betrouwbaarheid van de in de
jaarrekening opgenomen gegevens.

De bevindingen, voortvloeiend uit de interim-controle, zijn vastgelegd in onze managementletter
d.d. 6 december 2012 met kenmerk 120630 R. Bij de controle van de jaarrekening zijn verder
geen nieuwe aandachtspunten naar voren gekomen.

De belangrijkste gerapporteerde bevindingen hebben betrekking op de processen
grondexploitatie, memoriaalboekingen en personeelskosten.

In onze managementletter rapporteerden wij dat inzake de grondexploitatie geldt dat de
voormalige gemeente Harenkarspel van eon to kleine omvang was om voldoende
functiescheiding in dit proces te creëren, zodat alle risico’s worden weggenomen. Op het
gebied van de memoriaalboekingen hebben wij gerapporteerd dat deze niet onderhevig waren
aan interne controle en inzake do personeelskosten dat de functiescheiding tussen de invoer
en interne controle op de verwerking van de mutaties niet zichtbaar werd gemaakt. De risico’s
die hierdoor ontstonden, zijn gereduceerd door uitgevoerde aanvullende (verbijzonderde
interne) controles.

Een meer gedetailleerd overzicht van onze bevindingen is vastgelegd in eerder genoemde
managementletter.

23 mel 2013.
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5. Rechtmatigheid

Begrotingsrechtmatigheid

De toe te passen normen voor het begrotingscriterium zijn gebaseerd op artikel 189, 190 en
191 van de Gemeentewet en moeten door de gemeenteraad zelf nader worden ingevuld en
geconcretiseerd. Dit gebeurt door middel van de begroting en via de verordening op het
financieel beheer ex artikel 212 van de Gemeentewet. Het systeem van bucigetbeheer en
-bewaking moet waarborgen dat de baten en lasten binnen de begroting blijven en dat
belangrijke wijzigingen of dreigende overschrijdingen tijdig worden gemeld aan de

gemeenteraad, zodat de gemeenteraad hierover tijdig (binnen het begrotingsjaar) eon besluit
kan nemen. Een systeem met onvoldoende waarborgen voor tijdige melding aan de
gemeenteraad van budgetoverschrijdingen heeft het risico in zich dat inbreuk wordt gemaakt op
het budgetrecht van de gemeenteraad.

Het begrotingscriterium is verder verfijnd en uitgewerkt in ci e Kadernota 2012 van de
Commissie BBV (voorheen het Platform Rechtmatigheid Provincies en Gemeenten). Een
overschrijding van de begroting is altijd onrechtmatig, maar hoeft niet in alle gevallen te worden
meegewogen in het accountantsoordeel. Essentieel is dat de raad nadere regels kan stellen
wanneer kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd door direct gerelateerde
opbrengsten (1), kostenoverschrijdingen passend binnen het beleid (2) en
kostenoverschrijdingen bij openeinderegelingen (3) moeten meewegen bij het oordeel van de
accountant. In die gevallen dat de gemeenteraad geen nader beleid stelt, geldt het
uitgangspunt dat deze kostenoverschrijdingen door de accountant niet worden betrokken bij de
beslissing of al dan niet een goedkeurend rechtmatigheidsoordeel kan worden afgegeven.

Daarnaast moet de accountant in het versiag van bevindingen deze kostenoverschrijdingen,
waarvan het college in de jaarrekening moet aangeven dat ze nog dienen te worden

geautoriseerd, aan de orde stellen. Extra lasten die worden gemaakt omdat extra opbrengsten
daarvoor de ruimte bieden, terwijl deze extra Iasten niet direct zijn gerelateerd aan de extra
opbrengsten on waarbij de raad nog geen besluit heeft genomen over de aanwending van cleze
extra opbrengsten, zijn onrechtmatig. In totaal heeft uw gemeente € 36,9 miljoen aan lasten
begroot (na wijziging), tegenover € 41,6 miljoen werkelijke lasten. Dit is in totaal een
overschrijding van € 4,7 miljoen (12 %). Aan baten had uw gemeente een bedrag van
€ 23,3 mlljoen begroot, tegenover € 30,3 miljoen werkelijke baten. In totaal goat het om een
hogere realisatie aan baten van € 7,0 miljoen (30 %). Deze relatief grote afwijkingen ten
opzichte van de begroting worden voor een groot deel verklaard doordat in de begroting geen
rekening is gehouden met de (gewijzigde) verslaggevingsvoorschriften die regelen dat alle
baten en Iasten van de grondexploitatie bruto verantwoord moeten worden. In de begroting was
alleen het saldo van de baten en lasten verwerkt. In de jaarrekening zijn de
verslaggevingsregels gevolgd, hetgeen een verhoging van zowel do baten als de Iasten met
ruim € 6 miljoen met zich meebracht. Overigens heeft doze verwerkingswijze geen invloed op
het netto resultaat uit de grondexploitatie.

23 mei 2013.
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In hot kader van do bogrotingsrechtmatigheid moet gekeken worden naar do
Iastenoverschrijdingen per programma. Op diverse programma’s (inclusief algemeno inkomsten
en uitgaven) zijn begrotingsoverschrijdingen op do lasten te constateren. Deze zijn in te delen
in do onderstaando categorieen, zoats genoemd in do kadornota van hot Platform
Rechtmatigheid Provincies on Gemeenton.

2. Cultuurensport 1.634 1.513 121 X

4. Democratie en dienstverlening 3.928 3.543 385 X

5. Leefbaarhoid 5.582 5.284 298 X

6. Wonen, werken en recroatie 16.342 9.952 639 X

8. Veiligheid 1.807 1.799 8 X

Naast overschrijdingen van lasten, zijn ook op onderdelen meor baten gerealiseerd dan
begroot. Over de baton rapporteren wij in deze paragraaf niet omdat dit geen onderdeel
uitmaakt van het criterium begrotingsrechtmatigheid zoals de richtlijnen voorschrijven.

Wij verwijzen voor een inhoudelijke en meer spocifieke analyse van deze overschrijdingen naar
do toelichting op de programmarekening, waarin een analyse van de begrotingsafwijkingen en
do begrotingsrechtmatigheid 2012 is opgenomen. De geconstateerde kostenoverschrijdingen
welke als onrechtmatig worden aangemerkt en op grond van de Kadernota 2012 van do
commissie BBV meetellen voor het accountantsoordeel, hebben in totaliteit geen gevolgen voor
de strekking van de controleverkiaring.

23 mel 2013.
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1. Jongeren 2.264 2.212 52 X
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6. Overige onderwerpen

Fraude

Inleiding

Van de accountant wordt op grond van de regels van de beroepsorganisatie (NBA) een
professioneel-krftische houding vorwacht ten aanzien van afwijkingen van materleel belang als
gevoig van fraude in de jaarrekoning. Ter invulling van deze professioneel-kritische houding
moot de accountant een inschatting maken van de frauderisico’s, zich een boeld vormen van
de maatregelon van nterne beheersing die de organisatie heeft getroffon om mogelike fraudes
van materioel belang to voorkomen, en bezien of deze maatregelen effectiof zijn.

Wanneer sprake is van een aanwijzing voor fraude, dan moot de accountant dit communiceron
met, afhankelijk van de aard van de fraude, de direct leidinggevonde, het college en, in
sommige govallen (fraude in de top van de organisatie) en wanneer onvoldoende

herstelwerkzaamheclen worden ondernomen, de raad.

Om invulling to geven aan de eerdergenoemde verplichting hebben wij een fraudodiscussle
gevoerd binnen het controleteam en met het college en het management van de voormalige
gemeente Harenkarspel, waarbij wij de nadruk hobben gelegd op de eventuele mogelijkheden
van materiële onjuistheden als gevolg van fraude in de jaarstukken, en op preventieve
maatregelen daarbij. Van het college van uw gemeente hebben wij de bevestiging ontvangen

dat er geen (materiële) onregelmatigheden zijn geconstateerd.

Als onderdoel van onze controle hebben wij het college van de voormalige gemeente
Harenkarspel verzocht inzicht to geven in de eigen inschatting van hot risico dat do
jaarrokoning eon materiële afwijking zou kunnen bevatten als govolg van fraude, in de aard,
omvang en frequentie van deze inschattingen, hot proces dat hot college daarbij hanteert,
alsook do communicatie daarover met het personoel en met het toezichthoudend orgaan
(raad).

Tijdens doze gesprekken hoeft hot college aangegeven zich bowust te zijn van frauderisico’s en
voorboelden gegeven van do manier waarop zij doze beheerst. Tegelijkortijd stellen wij vast dat
hot maken on/of poriodiek actualiseren van gerichto fraudorisicoanalysos nog geen zichtbaar
onderdeel vormt van do interne behoorsingsomgeving en dat ult de administratlo (notulon,
bedrijfsplannen, etcetera) bijvoorbeeld goon vastleggingen blijken die hot bolang illustreren dat
u hecht aan hot vermijden en ontdokken van fraude. Do gemoento loopt hiermoe hot risico dat
de interne beheorsing kwetsbare plekkon bevat die onopgemerkt blijven.
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De huidige economische ontwikkelingen kunnen voor diverse partijen (bedrijven, instellingen en
hun werknemers) leiden tot verhoogde prikkels of gelegenheden tot het doen van of
meewerken aan fraude. Gelet op het belang van een risicoanalyse die is toegespitst op de
huidige economische ontwikkelingen en actuele interne beheersing adviseren wij het college
van de nieuwe gemeente Schagen het proces van periodieke frauderisicoanalyses een vast
onderdeel te laten uitmaken van het interne controlesysteem dat erop is gericht bedrijfsrisico’s

te onderkennen, het belang en de waarschijnhijkheid daarvan in te schatten en het daarop
toespitsen van de interne beheersing.

Naast de gesprekken die wij rondom dit thema voeren, hebben wij conform onze beroepsregels
zelfstandig werkzaamheden uitgevoerd die erop waren gericht om het risico van het omzeilen’
van de interne beheersingsmaatregelen door het management te detecteren. Tevens hebben
wij specifieke controles uitgevoerd op memoriaalboekingen, controles van schattingen, controle
op bankrekeningnummers van personeelsieden en crediteuren en zijn wij alert geweest op
significante en ongebruikelijke transacties.

Hoewel wij een professioneel-kritische houding hebben ten opzichte van risico’s van fraude in
de jaarrekening, merken wij op dat onze controle niet specifiek gericht is op het ontdekken van
fraude. Tijdens de uitvoering van onze controle van de jaarrekening 2012 hebben wij geen
aanwijzingen verkregen dat sprake is geweest van fraude.

Overleg met andere accountants

Voor de uitvoering van onze controle hebben wij gebruikgemaakt van werkzaamheden van de
accountants van de Gemeenschappelijke Regeling lntergemeentelijke Sociale Dienst Kop van
Noord-Holland (ISD) en van Noorderkwartier N.y. Dit uitsluitend in het kader van onze controle
op de uitkeringen en nkomensoverdrachten in de jaarrekening van de gemeente Harenkarspel.
Ult dit overleg zijn geen bijzonderheden naar voren gekomen.

Meningsverschil met management of beperking in reikwijdte van de controle

Er zijn geen meningsverschillen met het college geweest en er waren geen beperkingen bij de
uitvoering van onze controle. Naar onze mening is ons bij de uitvoenng van onze
controleopdracht door het college en de medewerkers van de gemeente Harenkarspel de
volledige medewerking verleend en hebben wij volledige toegang tot de benodigde informatie
gehad.
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Bijiage Al: Niet-gecorrigeerde fouten

Niet-gecorrigeerde fouten

Er is geen sprake van niet-gecorrigeerde fouten in de jaarrekening 2012 van de gemeente
Harenkarspel.

Wij hebben van hot college een schriftelijke bevestiging bij de jaarrekening ontvangen, waarin
het college bovenstaand bevestigt. Het college heeft tevens bevestigd geen kennis te hebben
van andere niet-gecorrigeerde fouten.
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Bijiage A2: Gecorrigeerde fouten

Gecorrigeerde fouten

De tabel hieronder bevat alle afzonderlijk geldentificeerde en gecorrigeerde fouten en andere

door het college gecorrigeerde fouten groter dan € 100.000.

Rechtmatigheid en Effect op resultaat na
getrouwheid bestemming

Feitelijke afwijkingen

Zowel de onttrekkingen als de toevoegingen aan de bestemmingsreserves
waren door een dubbele boeking te hoog (gelijke bedragen). € 462.000 € 0

Er was een bedrag van € 200.000 uit de voorziening afvalstoffenheffing als
vrijval in de concept jaarrekening verwerkt. Een dergelijke vrijval is echter niet

€ 200 000 ‘€ 200 000mogelijk omdat het om “door derden [burgers] beklemde middelen gaat. Deze
kunnen niet vrijvallen maar alleen voor het doel aarigewend worden.

De gemeente had per abuis de mutaties in de grondexploitatie niet via de
€ 6.043.000 € 0programmarekening laten open.

Daamaast is bij de berekening van de mutatie naar de materiêle vaste activa
€ 126 000 € 126 000een rekenfout gemaakt in m2. Dit leidt tot een correctie van € 125K.

Gronden Tuitjenhorn-West waren per abuis overgeboekt naar de materiële
vaste activa, terwiji nog wel een stellig voornemen is om deze gronden te € 2.100.000 € 0
bebouwen.

Inschattingsafwijkingen

N.v.t.

_________________________________________
___________________ _____________
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Bijiage A3: Afwijkingen in de
toelichting

Afwijkingen in de toelichting

Onze controlestandaarden eisen dat wij afwijkingen van materieel belang in de toe!ichting
signaleren om de gemeenteraad in staat te stellen een inschatting te maken van de gevoigen
daarvan voor de jaarrekening. De tabel hieronder bevat een weergave van die onderwerpen uit
de toelichting waarvan wij denken dat deze nader door de gemeenteraad dienon te worden
beoordeeld.

-- Kwantitatieve of kwalitatieve
Toelichting Bron toeIichtingsvereite oveneging

Goon N.v.t. N.v.t.
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Bijiage B: Onafhankelijkheid

Bevestiging onafhankelijkheid

De voorschriften in het kader van onafhankelijkheid zijn binnen de Nederlandse
Beroepsorganisatie van Accountants (de NBA) opgenomen in de “Nadere Voorschriften inzake
onafhankelijkheid van de openbaar accountant’ (hierna: NVO) en vormen een belangrijk
onderdeel van het “norrnenkader” waaraan een accountant moet voldoen. De naleving van de
NVO is binnen de organisatie van Deloitte ingebed.

Op basis van onze toetsing concluderen wij dat onze onathankelijkheid als certificerend
accountant bij de gemeente Harenkarspel in 2012 voldoende is gewaarborgd.
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