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Geachte leden van de raad,
Hierbij bieden wij u ons accountantsverslag aan dat wij hebben opgesteld in het
kader van onze controle op de jaarrekening 2019 (de ‘jaarrekening’) van
gemeente Haarlem. We hebben onze controle uitgevoerd in overeenstemming
met ons controleplan 2019 van 17 september 2019.
Dit accountantsverslag gaat in op de belangrijkste bevindingen uit onze
controle. Deze bevindingen zijn openlijk en constructief besproken met de
ambtelijke organisatie, de portefeuillehouder financiën, de gemeentesecretaris
en de Auditcommissie.
Graag bespreken wij de inhoud van dit verslag met de gemeenteraad tijdens de
vergadering van 24 juni 2020. Hebt u in de tussentijd nog vragen, neemt u dan
contact met ons op. Wij zijn uiteraard graag bereid de inhoud van dit
accountantsverslag nader toe te lichten.

Wij bedanken u en uw medewerkers voor de medewerking tijdens onze
controle.
Hoogachtend,
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.
Dit document is elektronisch ondertekend door:

Martine Koedijk
[]

drs. M.J.A. Koedijk RA RE
partner

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V., Thomas R. Malthusstraat 5, 1066 JR Amsterdam, Postbus 90357, 1006 BJ Amsterdam, T: 088 792 00 20, F: 088 792 96 40,
www.pwc.nl
‘PwC’ is het merk waaronder PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (KvK 34180285), PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. (KvK 34180284), PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. (KvK 34180287), PricewaterhouseCoopers Compliance Services
B.V. (KvK 51414406), PricewaterhouseCoopers Pensions, Actuarial & Insurance Services B.V. (KvK 54226368), PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK 34180289) en andere vennootschappen handelen en diensten verlenen. Op deze diensten zijn algemene
voorwaarden van toepassing, waarin onder meer aansprakelijkheidsvoorwaarden zijn opgenomen. Op leveringen aan deze vennootschappen zijn algemene inkoopvoorwaarden van toepassing. Op www.pwc.nl treft u meer informatie over deze vennootschappen,
waaronder deze algemene (inkoop)voorwaarden die ook zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.
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Onze kernboodschappen

Interne beheersing

Wij hebben een goedkeurende controleverklaring verstrekt

Uw financiële positie is stabiel

Ontwikkelingen

Op basis van de door ons uitgevoerde werkzaamheden hebben wij een
goedkeurende controleverklaring verstrekt bij de jaarrekening op zowel het
aspect getrouwheid als het aspect rechtmatigheid met een toelichtende
paragraaf op de impact van Corona.

Uit de analyse van de kengetallen en uw weerstandsvermogen blijkt een stabiel
financieel beeld, met als belangrijkste ontwikkeling een dalende
leningenportefeuille door achterblijvende investeringen. Net als vorig jaar
merken we op dat de begroting (na wijzigingen) over het algemeen een
voorzichtige inschatting is en de realisatie van uw resultaat afgelopen jaren
positiever is dan begroot.

Bijlagen

Onderbouwing prestatielevering sociaal domein nog niet gewaarborgd,
waardoor onzekerheden jaarlijks hoog blijven
De afhankelijkheid van derden voor het vaststellen van prestatielevering in het
sociaal domein is in 2019 nog niet weggenomen. Hierdoor resteert een
onzekerheid van €13,6 miljoen (2018: €12,4 miljoen) op het gebied van
prestatielevering, omdat onvoldoende controle-informatie beschikbaar is.

Rechtmatigheidsfouten met betrekking tot Europees Aanbesteden
blijven materieel
Uit onze werkzaamheden op het gebied van de rechtmatigheid van uw inkopen
blijken rechtmatigheidsfouten met name op het gebied van inhuur. De totale
financiële onrechtmatigheid bedraagt €2,5 miljoen, exclusief een formele
rechtmatigheidsfout van € 1,5 miljoen.

De leesbaarheid van uw jaarstukken blijft goed
De programmaverantwoording is weer goed leesbaar en steekt positief af ten
opzichte van andere programmaverantwoordingen die wij in de sector
waarnemen. De verantwoording met prestatie-indicatoren en de paragraaf
bedrijfsvoering zijn verbeterd.

De financiële ontwikkelingen in uw grondexploitaties zijn positief
De financiële ontwikkelingen in uw grondexploitaties zijn positief door opening
van de Koningstein en afsluiten van Meerwijk Centrum. Opvallend is wel dat er
een aantal projecten zijn waarvan de onderbouwingen van de waardering niet
zijn geactualiseerd. Sommige inschattingen blijken achteraf voorzichtig.
We adviseren u de verschillen met de realisatie te evalueren en dit mee te
nemen in de waardering van de verdere portefeuille.

De kwaliteit van uw afsluitingsproces is afhankelijk van uw derde lijn
Gedurende de controle ontvangen wij diverse balansdossiers van uw Audit
Team. Hierin is te zien welke correcties in de jaarrekening zijn doorgevoerd op
basis van de uitgevoerde werkzaamheden. Hieruit concluderen wij dat de
kwaliteit van de jaarrekening nog voor een te groot deel afhankelijk is van uw
Audit Team en meer geborgd zou moeten worden in de eerste en tweede lijn.
We zien hierin wel een verbetering ten opzichte van voorgaand jaar.

Ons accountantsverslag is uitsluitend opgesteld voor het gebruik van de raad en het college van burgemeester en wethouders van gemeente Haarlem. Het is niet toegestaan dit verslag aan derden te verstrekken
zonder onze voorafgaande toestemming. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid als gevolg daarvan jegens enige andere persoon die dit verslag in handen krijgt of er gebruik van maakt.
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Ons oordeel bij uw jaarstukken 2019
Wij hebben de controle van uw jaarstukken afgerond. De reikwijdte van onze
controle is ongewijzigd ten opzichte van ons controleplan. De door ons
geconstateerde ongecorrigeerde bevindingen blijven binnen de door u
gestelde goedkeuringstoleranties op het aspect getrouwheid en
rechtmatigheid. Daardoor geeft onze controleverklaring de oordelen zoals
hieronder weergegeven.
Voor een nadere toelichting op de bevindingen, zie:
•

Onzekerheden getrouwheid sociaal domein PGB’s (€ 7,3 miljoen)

•

Onzekerheden getrouwheid sociaal domein ZIN (€ 6,3 miljoen)

•

Fouten in rechtmatigheid Europees aanbesteden (€ 2,5 miljoen)

Bijlagen

Getrouwheid
Oordeel:

Rechtmatigheid
Oordeel:

Goedkeurend

20.000

20.000

15.000

15.000

10.000

10.000

5.000

5.000

Goedkeurend

-

Fouten

 = absoluut bedrag fouten of onzekerheden x € 1.000
 = door u vastgestelde goedkeuringstolerantie x € 1.000

Onzekerheden

Fouten

Onzekerheden
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Reikwijdte van onze controle
De reikwijdte van de controle is zo ontworpen dat er voldoende controle-informatie wordt verkregen met betrekking tot uw jaarrekening, ter
ondersteuning van een kwalitatieve controle. In het controleplan hebben wij afspraken met u gemaakt over de reikwijdte van de controle.
Wij bevestigen dat de definitieve reikwijdte van de controle gelijk is aan die in het controleplan. Onderstaand hebben wij een samenvatting
opgenomen.
Jaarstukken
gemeente
Haarlem

Interne beheersing
Ontwikkelingen
Bijlagen
Jaarverslag

Programmaverantwoording

Jaarrekening

Paragrafen

Van deze onderdelen van het jaarverslag
stellen wij, op basis van onze kennis
over de jaarrekening, vast dat deze
aansluiten met de jaarrekening

Balans +
toelichting

Programmarekening +
toelichting

WNT-bijlage

SiSa-bijlage

Bijlage
taakvelden

Onze controleverklaring bij de jaarrekening heeft betrekking op deze onderdelen.
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De kwaliteit van uw jaarverslag is toereikend tot goed
Informatiewaarde is toereikend

Jaarrekening en jaarverslag zijn verenigbaar

WNT
SiSa
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Ons oordeel is gebaseerd op de
leesbaarheid, concreetheid en
kwaliteit van de analyses. Dit alles
vanuit raadsperspectief. Klik hier
voor een nadere toelichting.

Wij zijn verplicht vast te stellen of wij op
grond van de informatie verkregen in
onze controle onjuistheden hebben
geconstateerd die gebruikers van de
jaarrekening zouden kunnen
beïnvloeden. Dit is niet het geval.

Bijlagen

Kwaliteit paragrafen verschilt, maar is over het algemeen
toereikend

Wij hebben vastgesteld of alle
verplichte informatie in de
paragrafen is opgenomen.
Daarnaast hebben wij de
informatiewaarde van de paragrafen
beoordeeld. Klik hier voor een
nadere toelichting.

Jaarverslag voldoet aan eisen BBV

In het BBV zijn diverse eisen opgenomen
voor de vorm en inhoud van het
jaarverslag. Wij hebben vastgesteld dat
uw jaarverslag voldoet aan het BBV.
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De kwaliteit van uw jaarverslag is toereikend tot goed (vervolg)
Duurzaamheid is toereikend

Realisatie van bezuinigingen

WNT
SiSa
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Het jaarverslag bevat beschrijvingen
van het programma circulaire stad en de
vier ontwikkelrichtingen hierin.
Daarnaast is beschreven dat kaders zijn
ontwikkeld voor het vormgeven van de
energietransitie. De concretisering van
doelstellingen is nog niet verankerd in
de jaarrekening. Zie ook onderstaande
paragraaf.

Hoge duurzaamheidsambitie nog niet vertaald in concrete meetpunten
De sustainable development goals (SDG’s) die de VN in 2015 vaststelde, zijn
gericht op de oplossing van de meest urgente mondiale problemen.
Die doelstellingen moeten helpen ‘de wereld te verbeteren’ en de agenda voor
duurzame ontwikkeling tot 2030 vaststellen. Voor meer informatie zie ook site
van de VNG.
Haarlem heeft aangegeven een stap verder te willen gaan dan de SDG’s,
omdat deze niet voldoende meetbaar zijn. De diverse pilots om tot een

Wij constateren dat in de jaarrekening
wordt vermeld dat bezuinigingen zijn
ingerekend in de programmabegroting
2019. Door de beperkte bedragen is de
realisatie niet expliciet toegelicht. Wij
vragen uw aandacht voor expliciete
toelichting als in de toekomst sprake is
van grotere bezuinigingsdoelstellingen.

meetbare set aan duurzaamheidsindicatoren te komen lopen nog en hebben
nog geen concrete resultaten opgeleverd. Uw gemeente werkt daarmee wel
aan een duurzaamheidsbegroting, waarin diverse doelstellingen in
meerjarenperspectief zijn uitgewerkt. De uitdaging voor de gemeente is voor de
begroting van 2021 de indicatoren te bepalen waarmee meetbaar wordt of de
doelstellingen ook daadwerkelijk waargemaakt (gaan) worden. De raad wordt
aan de hand van een informatiebrief en de komende kadernota nader
geïnformeerd over dit onderwerp.
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Uw programmaverantwoording is net als vorig jaar goed leesbaar
en steekt positief uit ten opzichte van andere programmaverantwoordingen die wij in de sector waarnemen. De prestatieindicatoren worden bij vrijwel alle doelstellingen opgenomen.
De weergave van langjarige realisatie blijft daarbij een
waardevolle toelichting om als lezer de ontwikkeling te kunnen
zien.
Een verdere verbetering is nog mogelijk. Het belangrijkste
voorbeeld hiervan blijft het ontbreken van een duidelijke relatie
tussen het gevoerde beleid en de (financiële) realisatie.
Beide aspecten worden verantwoord in de verantwoording, maar
een verband tussen de uitgaven, geleverde prestatie en
maatschappelijk effecten zijn niet zichtbaar aanwezig. Dit komt
met name omdat de financiële verantwoording op een hoger
niveau plaatsvindt dan de beleidsverantwoording.

Kwaliteitsaspecten informatiewaarde
Zie onderstaand ons oordeel per informatieaspect
Aspect

Leesbaarheid
Relatie beleid <>
financiën
Gebruik van
indicatoren

Oordeel
2019

2018

Goed

Goed

Beperkt

Beperkt

Goed

Toereikend
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We zien een verbetering in de paragraaf bedrijfsvoering.
In deze paragraaf stonden de ontwikkelingen van de
(interne) organisatie alleen in positieve zin beschreven.
In 2019 is ook melding gemaakt van het niet geheel
realiseren van de professionalisering van contractmanagement. Op andere bevindingen over processen
door het Audit Team wordt echter nog niet gereflecteerd
in deze paragraaf en wij zien dan ook nog ruimte tot
verbetering.
In de paragraaf lokale heffingen wordt in de berekening
van de kostendekkendheid van de tarieven geen dotatie
of onttrekking uit de egalisatievoorzieningen meer
meegenomen, conform ons advies van voorgaand jaar.
Daarnaast is de leesbaarheid van de paragraaf
verbeterd (onder andere op het gebied van
kwijtscheldingen).

Oordeel per paragraaf
Zie onderstaand hoe wij de informatiewaarde per paragraaf beoordelen.
Paragraaf

Oordeel
2019

2018

Lokale heffingen

Goed

Toereikend

Weerstandsvermogen en
risicobeheersing

Goed

Goed

Financiering

Goed

Goed

Grondbeleid

Goed

Goed

Onderhoud kapitaalgoederen

Goed

Goed

Verbonden partijen

Goed

Goed

Toereikend

Beperkt

Bedrijfsvoering
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Onze bevindingen bij de
jaarrekening
Wij hebben de getrouwheid van de jaarrekening gecontroleerd
en de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en
balansmutaties. Onze bevindingen vindt u in dit deel.
In het sociaal domein zijn belangrijke onzekerheden over de
prestatielevering. De schattingen die het college daarbij heeft
gemaakt achten wij evenwichtig.
In het ruimtelijk domein is met name extra aandacht nodig voor
de onderbouwing van de waardering van enkele projecten.
De door het college gemaakte schattingen in dit domein vinden
wij overwegend evenwichtig.
Met betrekking tot cijfers en bedrijfsvoering merken wij op dat
de kwaliteit van het afsluitingsproces en de totstandkoming van
de jaarstukken deels afhankelijk is van uw derde lijn.
De schattingen in dit domein vinden wij ook evenwichtig.
Bij rechtmatigheid hebben wij belangrijke bevindingen inzake
Europees aanbesteden en geven wij een samenvatting van de
constateringen die we hebben gedaan op het gebied van
begrotingsrechtmatigheid.
De financiële positie van de gemeente is stabiel.
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Tekort van € 7,2 miljoen in het sociaal domein €1 miljoen hoger dan begroot

Jaarrekening
WNT
SiSa

Interne beheersing
Ontwikkelingen
Bijlagen

Gedurende het jaar is het tekort op het sociaal domein steeds verslechterd
en uiteindelijk in de jaarrekening uitgekomen op € 7,2 miljoen. Dit tekort
wordt voor de WMO onder andere veroorzaakt door hogere besteding voor
hulp in de huishouding, tariefsverhogingen, stijging van het aantal inwoners
dat wordt begeleid en de inzet op gezinsbegeleiding rond 18 jarigen
(overgang jeugdzorg naar WMO). Voor de jeugdzorg is voornamelijk het
geleverde maatwerk in behandelgroepen en de toename van de ambulante
zorgbegeleiding de reden dat de begroting is overschreden.
Wij willen graag uw aandacht vestigen op de stijging van de lasten sociaal
domein. Dit naar aanleiding van de afspraak met het Rijk dat de gemeenten
gedurende de Corona-epidemie jeugdzorginstellingen moeten blijven
bevoorschotten, ook als er geen zorglevering plaatsvindt. Het is van belang
dat u goede afspraken maakt met uw zorgleveranciers over de voorwaarden
en condities waaronder deze bevoorschotting plaatsvindt. Daarbij moet hier
goede documentatie van plaatsvinden en moeten de afspraken wel door de
juiste personen/organen worden geautoriseerd.

Domein

Realisatie 2019
(x €1.000)

Realisatie 2018
(x €1.000)

Jeugdzorg PGB

1.361

1.337

Jeugdzorg ZIN

31.756

27.774

WMO PGB

5.938

5.721

WMO ZIN

62.989

62.875

102.044

97.707

Totaal

Onzekerheid rondom Kenter is toereikend toegelicht
In de paragraaf verbonden partijen is een toelichting opgenomen over de
zorgelijke financiële situatie van Kenter Jeugdhulp en het feit dat Haarlem de
organisatie onder verscherpt toezicht heeft geplaatst. Op dit moment loopt
naast de discussie over de in rekening gebrachte tarieven een discussie
binnen de regio over eventuele liquiditeitssteun die gegeven gaat worden aan
Kenter. Deze liquiditeitssteun is alleen toegelicht in de jaarrekening en niet
vertaald in vorderingen en/of schuldposities door de grote onzekerheid op dit
punt. Gezien de onzekerheid en de betreffende bedragen kunnen wij ons
vinden in dit standpunt van het college.
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Ook dit jaar materiële bevindingen op het gebied van prestatielevering sociaal domein
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Onzekerheid bij Zorg in natura gestegen
In voorgaande jaren is in belangrijke mate gesteund op productieverantwoordingen van zorgaanbieders om voldoende zekerheid te verkrijgen
over de prestatielevering door deze zorgaanbieders. Ook in 2019 heeft uw
gemeente haar zekerheid omtrent de prestatielevering, en daarmee omtrent
de getrouwheid en rechtmatigheid van de lasten van de zorgverlening in
natura, deels verkregen via productieverantwoordingen van zorgaanbieders.
Dat heeft er tevens toe geleid dat pas laat in het afsluitingsproces de
gerealiseerde last voor 2019 was te bepalen.
De onzekerheden zijn ten opzichte van 2019 toegenomen omdat voor Zorg in
Natura (ZIN) minder productieverantwoordingen (op tijd) zijn ontvangen.
Om niet meer afhankelijk te zijn van de zorgleveranciers voor de
prestatieverklaringen heeft het college het voornemen om de prestatielevering van de geïndiceerde zorg volledig te verankeren in de interne
beheersing van de organisatie. Hiertoe is een plan van aanpak opgesteld,
waarbij het de intentie was om de maatregelen al in 2019 afdoende te
implementeren. Zaak dus om in 2020 dit de nodige aandacht te geven om de
overstap daadwerkelijk te kunnen maken.

.

2019 ( x €1.000)
Onzeker

2018 ( x €1.000)
Onzeker

Wmo / Jeugd PGB

7.299

7.058

Wmo / Jeugd ZIN

6.288

5.386

13.587

12.444

Totaal

Onzekerheid binnen pgb blijft bestaan
Conform landelijke afspraken verzorgt de Sociale Verzekeringsbank (SVB) het
administratieve proces rondom de pgb-verstrekkingen en legt daarover
verantwoording af aan de gemeenten. De verantwoording van de SVB is hierbij
op landelijk niveau gecontroleerd (waar overigens de prestatielevering geen
onderdeel uitmaakt van de reikwijdte). De afgegeven controleverklaring levert
daardoor geen specifieke bevindingen op voor gemeente Haarlem.
De gemeente heeft geen aanvullende werkzaamheden uitgevoerd om de
prestatielevering van de PGB-lasten te onderbouwen, waardoor de gehele
PGB-lasten van € 7,3 miljoen door ons als onzeker worden aangemerkt.
Ook voor de PGB’s geldt dat een start is gemaakt met de implementatie van de
interne beheersmaatregelen om de prestatielevering zelf vast te stellen en wij
adviseren om dat voortvarend voort te zetten.
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Bij het opstellen van de jaarrekening maakt het college belangrijke schattingen.
We hebben de schattingen die het college heeft gemaakt bij het opstellen van
de jaarrekening 2019 beoordeeld.
Schatting

Waarde in 2019 (2018)

Nog te betalen
zorgkosten

€ 9,7 miljoen
(€ 13,5 miljoen)

Vordering PGB

€ 0 miljoen
(€ 0,1 miljoen)

Beoordeling
2019

Beoordeling
2018

Toelichting
De nog te betalen kosten zijn bepaald op basis van de opgaven van de
zorgverleners, die voorzien zijn van een controleverklaring van een
accountant. Deze opgaven zijn aangesloten met de gegevens in de eigen
systemen, waaronder het berichtenverkeer. Het verschil tussen deze
opgaven en de reeds in de administratie verantwoorde lasten zijn als
kortlopende schuld verantwoord op de balans.

Bijlagen

Op basis van een analyse van de (uitnutting van de) pgb-budgetten en de
reeds ontvangen voorschotten met het portaal van SVB is bepaald dat
geen vordering meer open staat.
De voorziening dubieuze debiteuren sociale zaken is gebaseerd op het
historische percentage over de gehele looptijd. De totale voorziening is
65% (2018: 81%) van de vordering. De daling betreft de actualisatie van
de inningspercentages en het feit dat geen voorziening meer wordt
gevormd voor krediethypotheken met ingang van 2019, omdat hier een
hypotheekrecht op rust. Op basis van de historie is dit percentage
evenwichtig.

Voorziening dubieuze € 8,8 miljoen
debiteuren sociale
(€ 11,3 miljoen)
zaken

Controleverschil

Onderstaande tabel geeft een overzicht van onze bevindingen met de
bijbehorende motivering.

Voorzichtig

Evenwichtig

Optimistisch

Controleverschil
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In de tabel hiernaast is een positieve trend te zien met betrekking tot de
portefeuille grondexploitaties. Het verwachte exploitatieresultaat van de
projecten met een positieve netto contante waarde is met €1,6 miljoen
gestegen, met name door de opening van de grondexploitatie Koningstein.
De verliesvoorziening is gedaald met ruim €7 miljoen, met name door de
afsluiting van het project Meerwijk Centrum met een verlies van €1,6 miljoen.
De reserve grondexploitatie is gestegen door vrijval van de
verliesvoorziening die gevormd was voor het Deliterrein en de overheveling
van de tussentijdse winstneming van €1,3 miljoen naar de reserve.
Binnen de grondexploitaties zijn geen materiële risico’s aanwezig die niet al
zijn ingerekend in de waardering of winstneming. Hiervoor verwijzen wij naar
de gehanteerde parameters.

Ontwikkeling resultaat grondexploitaties (x €1mln)
2019

25

2018

2017
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0
Verwacht
exploitatieresultaat
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Winstneming t/m
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Onderbouwingen van geraamde kosten grondexploitaties niet altijd toereikend
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Interne beheersing
Ontwikkelingen
Bijlagen

Bij de controle van de grondexploitaties hebben wij negen projecten in detail
beoordeeld. De conclusie uit de werkzaamheden is dat de door het college
gemaakte schattingen aannemelijk lijken en we geen risico zien op een
materiële fout in de waardering van de grondexploitaties in de jaarrekening.
Daarbij merken we wel op dat er enkele projecten zijn waarbij de
onderbouwingen van de waarderingen aan actualisatie toe zijn. Ook hebben we
geconstateerd dat uw opbrengstinschattingen 2018 soms te voorzichtig waren.
We adviseren u de verschillen met de realisatie te evalueren en dit mee te
nemen in de waardering van de verdere portefeuille. Hieronder wordt dit voor
een aantal projecten toegelicht.

Waarderpolder Noordkop
De prognose van de kosten woonrijk maken van €543.000 is gebaseerd op een
raming uit 2014, die geactualiseerd is naar het prijspeil 2019. Een geplande
inhoudelijke actualisatie van de raming in 2019 is niet gerealiseerd en is
doorgeschoven naar 2020, omdat er nog geen definitief ontwerp is en de
verkaveling nog niet definitief was. Zodra dat is gerealiseerd zal de actualisatie
wel plaatsvinden.

Waarderpolder Laan van Decima
Een deel van de kosten in dit project is gebaseerd op een ontwikkelvisie. Als er
een stedenbouwkundig ontwerp wordt uitgewerkt kan dit gevolgen hebben voor
de waardering van de grondexploitatie. Zolang hierover geen besluitvorming
heeft plaatsgevonden is het terecht dat dit niet wordt opgenomen in de cijfers in
de jaarrekening 2019.

Deliterrein
Het resultaat van het Deliterrein is in 2019 van €519.000 negatief verbeterd
naar €959.000 positief. Specifiek voor dit project lijkt de raming 2018 van de
opbrengsten derhalve te voorzichtig te zijn geweest (met een verliesvoorziening
als gevolg). De huidige ingerekende opbrengsten zijn onderbouwd met een
getekende verkoopovereenkomst.

Schalkwijk Aziëweg
Een derde partij is gevraagd de raming voor kosten woonrijp maken te
actualiseren. Het op dit moment opgenomen bedrag van €1.170.000 betreft de
aanleg van een park. Het nog te maken ontwerp moet volgens de planeconoom
binnen dit bedrag passen, anders wordt het niet uitgevoerd. Hiermee lijkt een
risico op onjuiste waardering niet materieel, maar het feit dat er geen actuele
onderbouwing is van het ingerekende bedrag vraagt wel aandacht.
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De parameters voor de grondexploitaties zijn over het algemeen evenwichtig

WNT

De waardering van uw grondexploitaties is voor een groot deel
afhankelijk van schattingen. Om inzicht te krijgen in de financiële
risico’s stelt de gemeente exploitatieoverzichten op, de zogenaamde
jaarschijven, waarin een schatting is opgenomen van de te maken

SiSa

Schatting

Jaarrekening

Interne beheersing

2018

Toelichting

Gehanteerde
rekenrente

Het college rekent binnen de grondexploitaties met een rekenrente van 2,08% (2018: 2,45%). Deze rekenrente wijkt minimaal
af van de gemiddelde rekenrente gebaseerd op de leningenportefeuille per 1 januari 2019 van Haarlem (2,04%). We vinden
dit derhalve een evenwichtige inschatting.

Kostenstijging

De gehanteerde kostenstijging is 2,5% (2018: 2,5%). Dit percentage licht in lijn met de werkelijke kostenstijging in de grond-,
weg- en waterbouw. Daarom achten wij de toegenomen kosteninschatting evenwichtig.

Opbrengstenstijging

Het college rekent net als in 2018 geen opbrengstenstijging in de projecties, omdat opbrengsten grotendeels contractueel
vastliggen en ingerekende grondprijzen wel jaarlijks worden geactualiseerd, maar niet in de jaarschijven worden geïndexeerd.

Gehanteerde
programmering

De programmering van de grondexploitaties is gebaseerd op actuele marktomstandigheden, interne en externe adviezen en
politieke uitgangspunten ten aanzien van woningbouw en werkgelegenheid. Wij achten de, op marktinformatie gebaseerde,
inschatting voor de programmering evenwichtig op basis van de door ons uitgevoerde controlewerkzaamheden.

Verkoopprijzen

De prijzen zoals ingerekend in de grondexploitaties zijn veelal gebaseerd op marktinformatie of taxaties, en komen tot
uitdrukking in de grondprijzenbrief 2020. Voor een aantal taxaties is de grondwaarde residueel bepaald (terugrekenend:
V.O.N. prijs/huurprijs -/- bouwkosten -/- overige kosten = grondwaarde). Wij achten voor 2019 de gehanteerde prijsstelling,
zoals opgenomen in de door ons gecontroleerde projecten, voldoende onderbouwd.

Onzekerheden

In de berekening van de winstneming uit lopende grondexploitaties is net als in 2018 rekening gehouden met diverse risico’s,
waaronder het risico op verontreiniging in nog uit te geven kavels en het wellicht nog moeten plaatsen van containers en
parkeermeters. Deze risico’s zijn niet ingerekend in de oorspronkelijke projecties van deze grondexploitaties. Naar onze
mening zijn deze risico’s voorzichtig ingeschat.

Ontwikkelingen
Bijlagen

2019

kosten en opbrengsten. Aan deze schattingen liggen diverse
parameters en uitgangspunten ten grondslag. Wij hebben de
gehanteerde uitgangspunten en parameters beoordeeld.
In onderstaande tabel zijn onze bevindingen weergegeven.
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Kwaliteit van de jaarafsluiting deels afhankelijk van derde lijn
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Ontwikkelingen
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Gedurende de controle ontvangen wij diverse balansdossiers van uw Audit
Team. Hierin is te zien welke correcties in de jaarrekening zijn doorgevoerd,
voordat deze aan ons werd aangeleverd, op basis van de uitgevoerde
werkzaamheden. We zien dat het Audit Team nog meer dan 30 correcties heeft
laten doorvoeren met een absolute waarde van ongeveer €15 miljoen.
De correcties zijn zeer divers van aard, hieronder volgen twee willekeurige
voorbeelden:
•

Controle Voorziening Parkstad/VVE Schalkwijk: Er was een onttrekking van
exploitatiekosten voor de betreffende parkeergarage niet toegerekend aan
deze voorziening (omvang €139.000).

•

Controle grondexploitatie Entree: Op basis van de herziene uitgangspunten
van het project is in eerdere jaren €232.000 te veel winst genomen. Dit was
nog niet gecorrigeerd in de boekwaarde van het project.

Uit de hoeveelheid en de omvang van de correcties concluderen wij dat de
kwaliteit van de jaarrekening nog voor een te groot deel afhankelijk is van uw
Audit Team en meer geborgd zou moeten worden in de eerste en tweede lijn.
We zien hierin een verbetering ten opzichte van voorgaand jaar.
Wij kunnen ons vinden in de op basis van de controle van het Audit Team
gemaakte aanpassingen in de jaarrekening. Alle controlebevindingen van het
Audit Team boven onze rapporteringstolerantie van €300.000 zijn in de
jaarrekening gecorrigeerd. In dit verslag vindt u dan ook alleen de bevindingen
die niet gecorrigeerd konden worden in de jaarrekening.
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Schattingen domein bedrijfsvoering zijn evenwichtig

Jaarrekening
WNT
SiSa

Interne beheersing

Bij het opstellen van de jaarrekening maakt het college belangrijke schattingen.
We hebben de schattingen die het college heeft gemaakt bij het opstellen van
de jaarrekening 2019 beoordeeld.

Schatting

Beoordeling
2019

Beoordeling
2018

Commentaar

Waardering financiële
vaste activa

We hebben de waardering van uw financiële vaste activa in detail gecontroleerd.
Wij concluderen dat de inschattingen van het college ten aanzien van de
deelnemingen en (gerelateerde) leningen evenwichtig tot stand zijn gekomen.
Wij vragen voor 2020 wel uw aandacht voor de waardering van partijen die geraakt
worden door de Covid-19 uitbraak, samen met de beoordeling van opeisbaarheid
van garantstellingen die de gemeente heeft afgegeven.

Waardering materiële
vaste activa

Aan de wijze van afschrijven op materiële vaste activa ligt het activabeleid van de
gemeente ten grondslag. De gehanteerde afschrijvingspercentages blijken uit de
grondslagen van de jaarrekening. De gehanteerde afschrijvingspercentages zijn
afgestemd op de economische levensduur van de materiële vaste activa en
daarmee aanvaardbaar. Om een beoordeling te maken of er sprake is van
duurzame waardeverminderingen, wordt jaarlijks door het Audit Team een analyse
gemaakt van het aanwezige vastgoed. Wij hebben vastgesteld dat de gehanteerde
uitgangspunten evenwichtig zijn.

Ontwikkelingen
Bijlagen

Onderstaande tabel geeft een overzicht van onze bevindingen met de
bijbehorende motivering.

Controleverschil

Voorzichtig

Evenwichtig

Optimistisch

Controleverschil
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Aanbestedingsproces nog niet voldoende in de grip om rechtmatigheidsfouten te
voorkomen
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Interne beheersing
Ontwikkelingen
Bijlagen

In onze rapportage interim-bevindingen 2019 hebben wij opgenomen dat de
rechtmatigheid van aanbestedingen nog onvoldoende is geborgd in de
gemeentelijke organisatie. De belangrijkste oorzaken waren het nog niet
volledig benutten van de functionaliteiten van de contractenbank en het feit dat
in de praktijk de verplichte consultatie van team inkoop en aanbesteding boven
de (interne) drempelwaarde niet goed wordt nageleefd. Uit de jaarrekeningcontrole komt dan ook de bevestiging dat er nog materiële aanbestedingsfouten
worden gemaakt binnen de gemeente.

Aanbestedingen onrechtmatig voor circa €2,5 miljoen
Uit onze controle is gebleken dat een bedrag van €2,5 miljoen niet in
overeenstemming met de Europese aanbestedingsrichtlijnen is aanbesteed.
Dit bedrag hebben wij meegenomen in onze oordeelsvorming. Daarnaast is
geconstateerd dat voor een bedrag van €1,5 miljoen in afwijking van de gids
proportionaliteit en eigen inkoopbeleid is gehandeld. Deze zogenaamde
formele onrechtmatigheid hoeven wij echter niet in ons oordeel mee te nemen.
Een groot deel van de onrechtmatigheden wordt veroorzaakt door verlengingen
van bestaande afspraken, waarbij gesteld kan worden dat bij het aangaan van
het contract al bekend was dat het voor een langere duur aangegaan moest
worden. Wij adviseren u dan ook om meer aandacht te besteden aan de
inschatting van contractwaardes van inkopen (rekening houdend met de
looptijden van de contracten) en deze inschattingen beter te documenteren.
Binnen Haarlem zijn inhuurperiodes van een half jaar gebruikelijk, maar dit
moet niet het uitgangspunt zijn van een aanbesteding als eigenlijk al bekend is
dat de opdracht langer gaat lopen.
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Begrotings- en kredietoverschrijdingen zijn toereikend toegelicht door het college
Een onderdeel van onze rechtmatigheidscontrole betreft de naleving van het
budgetrecht van de raad. Is op beleidsveldniveau (dit is het niveau van het
budgetrecht van de raad volgens de financiële verordening) niet meer besteed
Programmanummer en beleidsveld

WNT

Lasten
werkelijk
(x €1.000)

SiSa

Interne beheersing
Ontwikkelingen

Overschrijding
ten opzichte
van begroting
(x €1.000)

dan waar u als raad toe besloten heeft. Overschrijdingen kunnen onrechtmatig
zijn. Onderstaand hebben wij de overschrijdingen opgenomen en weergegeven
of deze wel of niet meewegen in ons oordeel bij de jaarrekening.

Telt
overschrijding
mee voor het
oordeel?

Toelichting

1. Onderwijs en sport

40.608

1.183

Nee

Gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten

2. Voorzieningen volwassenen

37.979

2.292

Nee

Kostenoverschrijding bij open einde regeling

2. Voorzieningen jeugd

32.910

2.495

Nee

Kostenoverschrijding bij open einde regeling

5. Openbare ruimte en mobiliteit

76.242

2.743

Nee

Deels gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten en deels
veroorzaakt om te voldoen aan het BBV (activering voldeed niet aan
activeringscriteria)

5. Parkeren

13.313

125

Nee

Gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten

6. Dienstverlening

7.746

102

Nee

Gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten

6. Gemeentelijk bestuur

8.422

2.447

Nee

Veroorzaakt om te voldoen aan het BBV (additionele dotatie in de
voorziening wethouderspensioenen)

7. Lokale belastingen en heffingen

5.168

51

Nee

Overschrijding valt onder de in de financiële verordening opgenomen grens

62.988

414

Nee

Gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten

Bijlagen

7. Overhead

Drie investeringskredieten overschreden en toegelicht
In de jaarrekening 2019 wordt door het college melding gemaakt van twee
soorten overschrijdingen van investeringskredieten. Voor een overschrijding
van €59.000 bij de herinrichting van het Houtplein is inmiddels een
vervolgkrediet aangevraagd bij de raad in 2020. Daarnaast is er een
overschrijding voor levensduur verlengend onderhoud vastgoed van €524.000.
Deze overschrijding betreft kosten die in de exploitatie waren genomen, maar

op basis van het BBV alsnog geactiveerd zijn (het betreft de projecten
Bijvoetstraat en Magdalenahof). Hierdoor is niet eerder een krediet
aangevraagd. Met de vaststelling van de jaarrekening geeft u als gemeenteraad
goedkeuring aan deze (door het college in de jaarrekening toegelichte)
overschrijdingen.
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De kengetallen laten een positieve ontwikkeling zien

Jaarrekening
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SiSa

Interne beheersing

In de tabel hiernaast is een overzicht opgenomen van de kengetallen die
verplicht in de jaarrekening van Haarlem moeten worden opgenomen. Hieruit
blijkt dat Haarlem in 2019 voor vier van de zes kengetallen een positieve
ontwikkeling laat zien. Onze belangrijkste observaties zijn:
•

Ontwikkelingen
•

Bijlagen

•

De netto schuldquote blijft boven het landelijk gemiddelde. Per saldo zijn
de langlopende leningen met ongeveer €28 miljoen gedaald met name
door achterblijvende investeringen, wat de verbetering in dit kengetal ten
opzichte van 2018 verklaard.
De solvabiliteit is stabiel en daarmee 3% positiever dan verwacht in de
begroting, maar wel fors onder het landelijk gemiddelde.
Het relatieve belang van de grondexploitaties in de totale exploitatie van
de gemeente is laag en dalende. Het landelijk gemiddelde is 15%, terwijl
bij Haarlem dit percentage 3% is. Dit geeft aan dat de grondexploitaties
relatief weinig invloed hebben op de exploitatie van de gemeente.

•

De belastingcapaciteit is met 112% stabiel. Haarlem heeft hiermee minder
ruimte dan andere gemeenten om tekorten in de begroting te dekken met
het heffen van hogere belastingen.

•

De structurele exploitatieruimte is in 2019 net positief. De structurele
lasten worden gedekt door structurele baten. Dit geeft aan dat de
gemeenteraad slechts beperkte vrijheid heeft in de besteding van
middelen. De gemeente is grotendeels afhankelijk van incidentele baten
(naast het weerstandsvermogen) om incidentele uitgaven te kunnen
dekken.

Kengetallen

Gemeente
Haarlem

Landelijk

2019

2018

2019*

2018

Netto schuldquote

89%

95%

68%

56%

Netto schuldquote gecorrigeerd

88%

93%

61%

48%

Solvabiliteit

18%

18%

33%

35%

Grondexploitaties

3%

5%

15%

14%

Belastingcapaciteit

112%

112%

102%

102%

0%

-1%

0%

0%

Structurele exploitatieruimte
* op basis van de begroting 2019
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Het weerstandsvermogen is gestegen ten opzichte van voorgaand jaar

Jaarrekening
WNT

In de grafiek hiernaast is een weergave gegeven van de aanwezige
weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit (risico’s).

€ 28,9

2020

SiSa

Interne beheersing
Ontwikkelingen
Bijlagen

Uit de analyse van het weerstandsvermogen blijkt dat de beschikbare
weerstandscapaciteit structureel boven de benodigde weerstandscapaciteit
blijft. De weerstandscapaciteit is 2,4 keer zo hoog als de ingeschatte risico’s.
Hiermee bestaat voldoende mogelijkheid om onverwachte incidentele lasten
te dekken uit de beschikbare reserves.
Vanaf de begroting 2020 worden de berekende waardes gebaseerd op de
reservestanden aan het begin van het begrotingsjaar in plaats van aan het
einde van het begrotingsjaar, waardoor de peildata van de twee waarden
gelijk aan elkaar is.

€ 12,2

€ 37,1

2019

€ 15,3

€ 26,4

2018

€ 11,6

€ 30,0

2017

De hoge stand van de aanwezige weerstandscapaciteit en de benodigde
weerstandscapaciteit in 2019 wordt veroorzaakt door de overheveling van de
reserve Sociaal domein naar de algemene reserve (en de daarbij behorende
overheveling van risico’s).

€ 12,4

€ 27,5

2016

€ 12,3
€Weerstandscapaciteit (x €1,0 mln)

Risico's (x €1,0 mln)
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Het college is al jaren voorzichtig in de ramingen in de (bijgestelde) begroting
€ 30.000
€ 25.000
€ 20.000
€ 15.000
€ 10.000
€ 5.000
€€ -5.000
€ -10.000
€ -15.000
€ -20.000
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2015

Bijlagen

2016

2017

Resultaat voor bestemming bijgestelde begroting (x €1.000)
In bovenstaande grafiek hebben wij een analyse gemaakt tussen het verwachte
resultaat voor resultaatbestemming in de bijgestelde begroting en het
gerealiseerde resultaat in de jaarrekening over de periode 2015-2019. Uit deze
analyse blijkt dat telkens het resultaat hoger is dan meegenomen in de
bijgestelde begroting. In 2019 zijn de grootste, veelal incidentele, afwijkingen:
•

Een hogere definitieve beschikking voor de gebundelde uitkering en een
vrijval van de voorziening dubieuze uitkeringsdebiteuren (+€3,3 miljoen);

•

Afboeking niet activeerbare kosten openbare ruimte (-€2,6 miljoen);

•

Verhoging voorziening wethouderspensioenen door verlaging rekenrente
(-€2,4 miljoen);

2018

2019

Resultaat voor bestemming realisatie (x €1.000)
•

WABO-leges ontvangen over enkele grote projecten eind 2019 (+€2,0
miljoen)

•

Verhoging van algemene uitkering bij de decembercirculaire in 2019 (+€3,0
miljoen).

In paragraaf 4.2 van de jaarrekening staan ook de verdere toelichtingen van de
afwijkingen. Deze punten zijn in december gemeld aan de raad via de
decemberbrief. De vraag is of dit niet verwerkt had kunnen worden in de
bijgestelde begroting. Ter nuancering merken wij op dat de afwijking in het
resultaat op de gehele exploitatie ongeveer 3% bedraagt.
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De bezoldiging van uw topfunctionarissen is juist verantwoord in de WNT-bijlage

Jaarrekening
WNT
SiSa

Interne beheersing

Als onderdeel van onze controle hebben wij de nalevering van de Wet
Normering Topinkomens (WNT) gecontroleerd. Uit onze controle blijken geen
bevindingen. Op grond van de wet zijn de griffier en de gemeentesecretaris
aangewezen als topfunctionaris. Hun bezoldiging is juist en volledig
verantwoord in de bijlage WNT in uw jaarstukken.
Wilt u meer weten over de WNT? Kijkt u dan op: https://www.topinkomens.nl

Ontwikkelingen
Bijlagen
Bijlage Wet Normering Topinkomens (WNT)
U heeft twee topfunctionarissen verantwoord
in de jaarrekening 2019
Alle topfunctionarissen zijn in loondienst.
Gedurende het jaar hebben er geen
wijzigingen in topfunctionarissen
plaatsgevonden. In 2020 is wel uw nieuwe
gemeentesecretaris gestart.
U heeft in 2019 geen ontslagvergoedingen
boven de WNT-grens uitgekeerd

Met ingang van 2020 is in de WNT een aantal wijzigingen doorgevoerd
De belangrijkste wijzigingen zijn:
•

De wettelijke maximale bezoldiging voor topfunctionarissen is aangepast
van € 194.000 in 2019 naar € 201.000 in 2020.

•

In de Uitvoeringsregeling WNT 2020 is nieuw opgenomen dat de
bezoldiging die een topfunctionaris ontvangt voor werkzaamheden bij een
gelieerde rechtspersoon, en/of de bezoldiging die een topfunctionaris
ontvangt uit hoofde van een andere, niet als topfunctionaris uitgeoefende
functie, in de WNT-verantwoording moet worden opgenomen.
Hiervoor heeft BZK in zijn verantwoordingsmodel WNT 2019 al een nieuwe
tabel 1E opgenomen. De verwachting is dat deze tabel ook in het model
2020 zal worden opgenomen.
De controleverklaring bevat een paragraaf inzake overige
aangelegenheden over de anticumulatie-bepaling WNT
Met ingang van 2018 gelden nieuwe WNT-regels voor de samenloop van
topfuncties bij verschillende WNT-instellingen. Deze anticumulatiebepalingen regelen dat de som van de bezoldigingen van iemand die
uitvoerende topfuncties uitoefent bij meerdere rechtspersonen of
instellingen, niet hoger mag zijn dan het van toepassing zijnde bezoldigingsmaximum. In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2019 hebben
wij geen controle uitgevoerd op de naleving van deze anticumulatiebepalingen. Dit hebben wij in onze controleverklaring bij uw jaarrekening in
een paragraaf inzake overige aangelegenheden tot uitdrukking gebracht.
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Accountantsverslag
Introductie
Uitkomsten controle
Jaarverslag

Eén onzekerheid in de SiSa-bijlage

Jaarrekening
WNT
SiSa

Interne beheersing
Ontwikkelingen

Wij hebben in onze controle specifieke werkzaamheden verricht om een
oordeel te kunnen geven over de getrouwheid en rechtmatigheid van de
financiële verantwoordingsinformatie in de SiSa-bijlage bij de jaarrekening
2019.
Voor de bevindingen uit onze controle gelden op grond van het Besluit
accountantscontrole decentrale overheden (‘BADO’) zwaardere
rapporteringtoleranties dan voor andere onderdelen van de reguliere
jaarrekening.
De rapporteringstolerantie is per specifieke uitkering:

Bijlagen

•

€ 12.500 indien de omvangsbasis kleiner dan of gelijk is aan € 125.000;

•

10% indien de omvangsbasis groter dan € 125.000 en kleiner dan of gelijk is
aan € 1.000.000; of

•

€ 125.000 indien de omvangsbasis groter is dan € 1.000.000.

De rapporteringstolerantie heeft geen consequenties voor de omvang en aard
van de controle van specifieke uitkeringen. In de volgende tabel hebben wij
onze bevindingen per specifieke uitkering opgenomen. Hierbij is geconstateerd
dat er een onzekerheid bestaat over de bte-positie van het sportbedrijf.
Hierdoor kan het zijn dat ten onrechte geen aanspraak is gemaakt op de
Specifieke uitkering Sport (SiSa-regeling H4). Deze onzekerheid is door het
college ook toereikend toegelicht in de risicoparagraaf in de jaarstukken.
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Accountantsverslag
Introductie
Uitkomsten controle

Naam specifieke uitkering

Totale fout of
onzekerheid per
specifieke
uitkering

Totale omvang
van de fout of
de onzekerheid
(in €)

Toelichting fout/onzekerheid

D1

Regionale meld- en coördinatiecentra voortijdig
schoolverlaten

N.v.t.

N.v.t.

Niet van toepassing

D1A

Regionale maatregelen voortijdig schoolverlaten 20162021

N.v.t.

N.v.t.

Niet van toepassing

D8

Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (OAB)

N.v.t.

N.v.t.

Niet van toepassing

D9

Onderwijsachterstandenbeleid 2011-2018 (OAB)

N.v.t.

N.v.t.

Niet van toepassing

D10

Volwasseneneducatie

N.v.t.

N.v.t.

Niet van toepassing

E3

Subsidieregeling sanering verkeerslawaai

N.v.t.

N.v.t.

Niet van toepassing

G2

Gebundelde uitkering op grond van artikel 69
Participatiewet gemeentedeel 2019

N.v.t.

N.v.t.

Niet van toepassing

G3

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004
(exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)
gemeente 2019

N.v.t.

N.v.t.

Niet van toepassing

H4

Specifieke uitkering Sport

Onzekerheid

P.M.

Geen zekerheid over de btw-positie van het
sportbedrijf. Het risico bestaat dat ten
onrechte geen beroep is gedaan op deze
uitkering.

E27B

Brede doeluitkering verkeer en vervoer SiSa tussen
medeoverheden

N.v.t.

N.v.t.

Niet van toepassing

Nr

Jaarverslag
Jaarrekening
WNT
SiSa

Interne beheersing
Ontwikkelingen
Bijlagen

De strekking van de verklaring bij de jaarrekening (inclusief de SiSa-bijlage) is goedkeurend inzake de getrouwheid en rechtmatigheid
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Accountantsverslag
Introductie
Uitkomsten controle

Kwaliteit van uw interne beheersing

Interne beheersing

Wij hebben geen nieuwe significante tekortkomingen in de
interne beheersing geconstateerd.

Fraude en wet- en regelgeving

Ontwikkelingen
Bijlagen

In onze rapportage interim-bevindingen 2019 van 3 december
2019 hebben we een toelichting opgenomen op de status van de
beheersing van uw processen. Wij hebben geen nieuwe
bevindingen geconstateerd.
Voor zover wij bevindingen hebben in de controle met betrekking
tot de betrouwbaarheid en continuïteit van uw geautomatiseerde
gegevensverwerking, melden wij die. Wij hebben er geen
specifiek onderzoek naar gedaan. Bij onze controle is in dit
opzicht ook niets naar voren gekomen naast de eerder
gerapporteerde bevindingen.

Opvolging functiescheiding inkopen < €50.000
In 2019 heeft de gemeente aandacht besteed aan het beter
beheersen van inkopen kleiner dan €50.000. In de financiële
administratie is ingeregeld dat inkopen door de codeur worden
beoordeeld op prestatielevering. Daarnaast wordt de factuur
geautoriseerd voor betaling door een budgethouder. Op basis van
een bevinding van uw Audit team (uw derde lijn) heeft de
afdelingen financiën geconstateerd dat voor 106 facturen dit
proces niet onder functiescheiding tot stand kwam, omdat de
budgethouders soms de vervangers van de codeurs zijn in het
geval van vakantie of ziekte. Met een integrale data-analyse heeft
financiën vastgesteld dat er geen bevindingen zijn met betrekking
tot deze facturen. We hebben begrepen dat de organisatie voor
2020 de procedure aanpast, zodat ook bij vervanging van
medewerkers altijd sprake zal zijn van functiescheiding.
Hiermee wordt het proces aangescherpt, zodat het weer
functioneert binnen de kaders van de budgethoudersregeling.
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Accountantsverslag
Introductie
Uitkomsten controle
Interne beheersing
Fraude en wet- en regelgeving

Ontwikkelingen

Wat is het lines of defence model?
Onze controleaanpak is naast het controleren van de jaarrekening gericht op het verbeteren van uw bedrijfsvoering inclusief digitalisering hiervan. In onze
controle hanteren wij daarvoor het ‘3 lines-of-defence’ model. Dit model geeft handvatten om te beoordelen waar in de interne beheersing risico’s worden
ondervangen:
• In de eerste lijn: in het primaire proces, onder verantwoordelijkheid van de proceseigenaar.
• In de tweede lijn: in de ondersteunende processen zoals financiën en control, waar checks and balances ingericht zijn om fouten te signaleren.
• In de derde lijn: in uw verbijzonderde interne controle achteraf.

1e

Bijlagen

lijn

2e

lijn

3e

lijn

Lijnmanagement

Ondersteuning

Interne controle

Afdelingen

ID, Financiën en Concerncontrol

Audit Team

gemeente

• Primair verantwoordelijk voor getrouwheid en
rechtmatigheid transacties binnen eigen processen

• Ondersteunt de afdelingen bij de optimalisering van
de primaire processen.

• Verantwoordelijk voor kwalitatieve analyse en
toelichting P&C producten

• De administratie voert bij de verwerking een aantal
primaire controles uit op de 1e lijn.

• Voert interne controles uit op de getrouwheid en
rechtmatigheid van de financieel kritische
processen
• Adviseert over verbetering in de 1e en 2e lijn

PwC

• Adviseert (met uw Audit Team) preventieve interne
controle-maatregelen in het primaire proces

• Adviseert preventieve interne controlemaatregelen
in het ondersteunende proces en de IT

• Adviseert/klankbord om te komen tot een effectieve
en efficiënte controleaanpak

• Geeft feedback om leesbaarheid/ informatiewaarde
P&C documenten te verhogen

• Geeft adviezen om effectiviteit controlwerkzaamheden te vergroten

• Maakt waar mogelijk gebruik van de werkzaamheden
van uw Audit Team

Wij rapporteren via het push-left principe
Het push-left principe is er op gericht de interne beheersing in de 1e en 2e lijn te optimaliseren. Dit vanuit het uitgangspunt dat fouten voorkomen
beter is dan achteraf constateren. Indien er tekortkomingen zijn in de interne beheersing in de 1e en 2e lijn, dan zullen wij deze daarom rapporteren
als bevinding, ook als deze in de 3e lijn middels verbijzonderde interne controle ondervangen worden.

7i

Accountantsverslag
Introductie
Uitkomsten controle

Fraude, omkoping en corruptie en naleving van wet- en regelgeving

Interne beheersing
Fraude en wet- en regelgeving

Ontwikkelingen
Bijlagen

Verantwoordelijkheden van het management
De primaire verantwoordelijkheid voor het voorkomen en opsporen van
fraude en niet-naleving van wet- en regelgeving berust bij degenen die
belast zijn met het bestuur van de gemeente en het management.
Afgelopen jaar is er veel aandacht geweest voor de interne frauderisicoscan
en de uitwerking daarvan binnen de organisatie
Als uw accountant is het onze verantwoordelijkheid om onze controle te
plannen en uit te voeren om redelijke zekerheid te krijgen dat de
jaarrekening als geheel geen materiële onjuistheden bevat, of die nu
worden veroorzaakt door fraude of door fouten, rekening houdend met het
toepasselijke wet- en regelgevende kader. Door de inherente beperkingen
van een controle is het risico onvermijdelijk dat sommige materiële
onjuistheden in de jaarrekening onopgemerkt blijven.

Geen fraudeaanwijzingen of (mogelijke) situaties waarbij wet- en
regelgeving niet wordt nageleefd gedurende de controle 2019
Tijdens de controle van de jaarrekening 2019 zijn ons geen aanwijzingen
van fraude onder de aandacht gekomen vanuit de uitgevoerde
werkzaamheden en de binnen de gemeente gehouden besprekingen. Bij de
door de gemeente uitgevoerde frauderisicoscan zijn geen additionele
frauderisico’s geconstateerd waarop onze controleaanpak aangepast moest
worden.
Ook zijn ons geen gevallen van niet-naleving van wet- en regelgeving onder
de aandacht gekomen, anders dan de vermelde tekortkomingen op het
gebied van Europese Aanbestedingen.

Een beschrijving van onze doelstelling in dit verband vindt u hier.

Onze evaluatie van interne beheersing met betrekking tot
frauderisico's
Onze bevindingen met betrekking tot de interne beheersing, fraude en nietnaleving van wet- en regelgeving vindt u hier. Wij hebben onze
werkzaamheden, conform controleplan, met name gericht op de risico’s:
1. Verschuiving tussen kredieten en budgetten op projecten met een
belangrijke politieke invloed.
2. Gunning van (Europese) aanbestedingen aan bevriende partijen.
3. Inkopen < € 50.000 zijn niet onderbouwd met tegenprestaties.
4. Transacties met partijen waar (voormalige) collegeleden nevenfuncties
hebben.
5. Grondverkopen zijn niet gebaseerd op zakelijke transacties.
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Accountantsverslag
Introductie
Uitkomsten controle

Ontwikkelingen voor uw organisatie

Interne beheersing
Ontwikkelingen
Speerpunten
Vooruitblik
Rechtmatigheidsverantwoording

Bijlagen

We hebben belangrijke ontwikkelingen in wet- en regelgeving
met de organisatie en auditcommissie besproken. Via onze
rapportages brengen wij u onze observaties en aanbevelingen
over status en voortgang die u treft ten aanzien van deze
ontwikkelingen.
In dit hoofdstuk behandelen we de speerpunten die u ons als
raad heeft meegegeven, een aantal onderwerpen die meer
gericht zijn op de toekomst en de impact van de Coronauitbraak op uw organisatie.
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Accountantsverslag
Introductie
Uitkomsten controle
Interne beheersing
Ontwikkelingen
Speerpunten
Vooruitblik
Rechtmatigheidsverantwoording

Bijlagen

Speerpunten van de raad
In onze natuurlijke adviesrol dragen wij bij aan het verder versterken van de
kaderstellende en controlerende rol van de raad/auditcommissie.
Jaarlijks geeft de raad/auditcommissie ons één of meerdere speerpunten
mee voor de controle. Zie onderstaand de uitwerking van de speerpunten
2019:

Juiste toepassing budgethoudersregeling 2019

Onze visie op uw aanpak van cybersecurity
In onze rapportage interim-bevindingen 2019 van 3 december 2019 heeft u
uitgebreid onze visie kunnen lezen op uw aanpak van cybersecurity.
We hebben in het voorjaar nog een update gevraagd aan uw CISO met
betrekking tot het voordoen van incidenten op dit gebied. Hieruit hebben we
begrepen dat er geen incidenten zijn geweest die in het kader van databeveiliging aan u gemeld moeten worden.

In de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van
19 maart 2019 heeft het college de ‘Budgethoudersregeling gemeente
Haarlem 2019’ in werking doen treden met terugwerkende kracht vanaf
1 januari 2019.
U heeft ons gevraagd de juiste toepassing van deze regeling nadrukkelijk
mee te nemen in onze controle en te rapporteren over de uitkomsten van
deze werkzaamheden
De nieuwe budgethoudersregeling is een gedetailleerde beschrijving van een
goed ingerichte functiescheiding in de processen. De grensbedragen zijn
passend voor een organisatie met de omvang van Haarlem. De toepassing
verdient echter nog aandacht.
Bij onze controle van de gemeentelijke lasten hebben wij geen autorisaties
van budgethouders geconstateerd die de voor hen vastgestelde maximumbedragen overschrijden. Op het gebied van functiescheiding hebben wij van
uw Audit Team begrepen dat er wel sprake is van een bevinding, waarvan na
aanvullende werkzaamheden is vastgesteld dat het niet tot
onrechtmatigheden heeft geleid. Zie voor een nadere toelichting op deze
bevinding onze update van uw interne beheersing.
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Accountantsverslag
Introductie
Uitkomsten controle

Vooruitblik ontwikkelingen voor gemeente Haarlem

Interne beheersing
Ontwikkelingen
Speerpunten

Nieuwe drempelbedragen voor Europees Aanbestedingen zijn verlaagd
per 1 januari 2020

Vooruitblik

De nieuwe bedragen drempelbedragen voor Europese aanbestedingen zijn
vastgesteld per 1 januari 2020 voor een periode voor 2 jaar. De drempelbedragen zijn in vergelijking met 2019 verlaagd door de Europese Commissie.

Rechtmatigheidsverantwoording

Voor werken geldt; €5.350.000 (nu €5.548.000).

Bijlagen

Voor leveringen en diensten geldt; €214.000 (nu €221.000).

Wijziging in notitie MVA met ingangsdatum begrotingsjaar 2021
In januari 2020 is een nieuwe notitie materiële vaste activa gepubliceerd met
als ingangsdatum 1 januari 2020 met uitzondering van de verwerking van
achterstallig onderhoud. Vanaf begrotingsjaar 2021 bent u ten aanzien van
achterstallig onderhoud verplicht om een voorziening op te nemen.
Een negatieve voorziening of een plan om de voorziening in 4 jaar in te lopen
binnen de begroting is dan niet meer mogelijk. In de jaarrekening 2019 heeft de
gemeente toegelicht dat er sprake is van achterstallig onderhoud bij
gemeentelijk vastgoed voor een geschat bedrag van €12,5 miljoen, dat
gefinancierd wordt uit de vastgoedreserve. Wij adviseren u in kaart te brengen
welk onderdeel van dit achterstallig onderhoud aan de definitie van achterstallig
onderhoud uit de notitie MVA van de Commissie BBV voldoet. Voor dit bedrag
moet immers in de begroting 2021 een voorziening worden gevormd.

Omgevingswet
Wij hebben u eerder geïnformeerd over de omgevingswet per 1 januari 2021.
In februari 2020 heeft de VNG een publicatie uitgebracht met de 'minimale
acties Omgevingswet’. In maart 2020 is in verband met de uitbraak van Covid19 de invoering van de Omgevingswet uitgesteld om gemeenten meer tijd te
gunnen voor de voorbereiding. De voorbereidingen zijn met name juridisch van
aard, maar ook hier zijn inspanningen voor vereist. Daarnaast zijn er
voorbereidingen noodzakelijk die niet juridisch verplicht zijn maar wel vereist
zijn vanuit bedrijfsmatig opzicht.
In mei verwacht de minister met een nieuwe startdatum te komen. Uitstel van
de startdatum is te wijten aan het coronavirus, maar ook de ontwikkelingen
omtrent de ICT-voorbereidingen en de voortgang van de behandeling van de
wetgeving zijn een oorzaak. Ondanks dat de startdatum uitgesteld is, adviseren
wij u wel actief verder te gaan aan de implementatie van de omgevingswet,
want één ding is zeker er komt een nieuwe omgevingswet.
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Accountantsverslag
Introductie
Uitkomsten controle

Impact Corona op gemeente Haarlem

Interne beheersing

Effecten van coronacrisis zijn impactvol en daarmee ook van invloed op
uw jaarverslaggeving en onze controleverklaring

besluitvorming en uitvoering. Denk daarbij van tevoren na welke informatie
mogelijke nodig kan zijn voor de verantwoording aan het Rijk.

Ontwikkelingen

De coronacrisis onderstreept maar weer eens het belang van gemeenten.
We hebben waardering voor u en alle medewerkers, die in deze weerbarstige
tijd hard aan de slag zijn om uitvoering te geven aan de maatregelen vanuit de
rijksoverheid en invulling te geven aan uw eigen maatregelen. Door de
financiële verhoudingswet hebben gemeenten geen directe zorgen over de
continuïteit van de eigen organisatie, zoals veel bedrijven op dit moment wel
hebben. Het coronavirus heeft echter wel financiële impact op gemeenten door
extra uitgaven voor de diverse regelingen, extra kosten om de bedrijfsvoering
voort te zetten en minder inkomsten. Uit de berichtgeving blijkt dat het Rijk zal
compenseren, maar onduidelijk is nog hoeveel.

Een belangrijk ander aspect is dat juist in deze periode de normale
beheersmaatregelen in de primaire- en bedrijfsvoeringsprocessen niet allemaal
mogelijk zijn en het risico op mogelijke fouten én fraude toeneemt, ondanks of
juist door het digitale tijdperk waarin we ons bevinden. Leg daarom de
aanpassingen in processen en beheersmaatregelen in verband met de
thuiswerksituatie vast en zorg voor compenserende maatregelen op basis van
een risicoanalyse en creëer bewustzijn bij alle medewerkers ten aanzien van
het risico op internetcriminaliteit.

Speerpunten
Vooruitblik
Rechtmatigheidsverantwoording

Bijlagen

In termen van verslaggeving wordt de coronacrisis gezien als een gebeurtenis
na balansdatum, die geen nadere informatie geeft over de situatie per
31 december 2019. Het heeft daarmee geen financiële impact op de
jaarrekening 2019. Wel is hieraan aandacht besteed in het verslag, bij de
paragraaf weerstandsvermogen en bij de gebeurtenissen na balansdatum in de
jaarrekening. Wij hebben een zogeheten onverplicht toelichtende
benadrukkingsparagraaf opgenomen in de controleverklaring, gelet op de
algehele maatschappelijke impact van de coronacrisis.

Aandacht gevraagd voor rechtmatigheid, vastlegging van besluitvorming
en administratie van effecten coronacrisis
Het is logisch dat de maatschappelijke taak boven de procedures gaan. Toch is
het van belang bij de uitvoering van de (nood)maatregelen na te denken over
de rechtmatigheid en de benodigde vastleggingen om achteraf verantwoording
af te kunnen leggen. Dit laatste natuurlijk ten behoeve van de raad, maar
mogelijk ook ten behoeve van de compensatie door het Rijk. Let er daarbij op
dat besluitvorming op het juiste niveau plaatsvindt (college of raad) op basis
van wetgeving en verordeningen en zorg voor goede vastlegging van

Tot slot adviseren wij om (in gesprek met) de lokale partners zoals
ondernemers, culturele instellingen, zorginstellingen) helderheid te geven over
de eisen die u aan hun verantwoording stelt.

Impactanalyse met scenario’s in de zomer ten behoeve van
begrotingswijzigingen 2020 en begroting 2021
Het coronavirus heeft natuurlijk effect op de uitgaven en de financiële positie
van gemeenten. Denk aan inkomsten die teruglopen (waaronder toeristenbelasting, leges, parkeeropbrengsten, dividenden) en aan extra lasten ter
ondersteuning van de lokale ondernemers, instellingen en inwoners.
Daarnaast heeft de Rijksoverheid toegezegd diverse extra lasten te
compenseren. De VNG is hierover in gesprek met het Rijk. Een eerste
beschrijving van de impact heeft het college in uw jaarrekening opgenomen,
waarin ook de onzekerheden doorklinken. Gedurende de komende maanden is
meer inzicht nodig om goede (begrotings-) besluiten te kunnen nemen voor
2020 en de begroting voor 2021 te kunnen opstellen en vaststellen. Voor een
goede voorjaars- en kadernota lijkt het nu nog te vroeg, een zomernota kan
uitkomst bieden! Daarbij adviseren wij om bij de impactanalyse scenario’s uit te
werken, zodat inzicht bestaat wat de gevolgen zijn bij diverse
onderscheidende scenario’s.
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Bijlagen

Voorbereiding op de rechtmatigheidsverantwoording onder handen
Vanaf 2021 moet het college een rechtmatigheidsverantwoording afgeven, als
onderdeel van de jaarstukken. In onze eerdere rapportage hebben wij u
geadviseerd hier alvast op voor te sorteren, omdat dit aandacht en eventuele
wijzigingen vereist van uw organisatie.
Zo moet het college met de raad de grens bepalen waarboven het college
rechtmatigheidsfouten en onduidelijkheden specifiek moet gaan melden in de
verantwoording. Voor de bepaling van de hoogte is relevant welke
informatiepositie de raad wil hebben en welke inspanningen de organisatie
moet leveren om die informatie op te stellen en te onderbouwen (in de 1e en 2e
lijn en door uw Audit Team).

Wij verwijzen voor meer toelichting naar de BADO-notitie
Rechtmatigheidsverantwoording.
In onderstaand dashboard ziet u dat u achterloopt ten opzichte van het door
ons geadviseerde schema (dat door veel andere grotere gemeenten wel wordt
gevolgd). Wij zijn nog steeds van mening dat uw Audit Team al voldoende
werkzaamheden uitvoert om een goede basis te hebben voor de
rechtmatigheidsverantwoording, maar vragen wel uw aandacht voor de
formalisering van de benodigde stappen en de verdere borging in de
organisatie. We hebben begrepen dat hiervoor in mei 2020 door het college
aan een startnotitie wordt gewerkt.

Stappen

Geadviseerd
jaar van
uitvoering

Opstellen van aanpak

2019

Onderdeel van de genoemde startnotitie.

Ambitie bepalen

2019

Onderdeel van de genoemde startnotitie.

Inventarisatie huidige stand van zaken interne
beheersing

2019

De stand van de interne beheersing wordt nu vanuit
controleperspectief jaarlijks beoordeeld. Van belang is
om op korte termijn te bepalen bij welke processen u nog
verbeteringen moet doorvoeren als basis voor de
rechtmatigheidsverantwoording.

Tussenevaluatie (en bijsturing)

2020

Niet van toepassing

Proefdraaien rechtmatigheidsverantwoording

2020

Niet van toepassing

Niet opgepakt

Status 2019

Onderhanden

Toelichting

Opgepakt en op schema
12

Accountantsverslag
Introductie
Uitkomsten controle

Bijlagen

Interne beheersing
Ontwikkelingen

In de bijlagen hebben wij informatie opgenomen die wij vanuit
de controlestandaarden aan u moet melden.

Bijlagen
Materialiteit
Communicatie
Verantwoordelijkheden
Onafhankelijkheid

13

Accountantsverslag
Introductie
Uitkomsten controle

De materialiteit is gedurende de controle toegenomen

Interne beheersing
Ontwikkelingen
Bijlagen
Materialiteit
Communicatie
Verantwoordelijkheden
Onafhankelijkheid

De reikwijdte van onze controle wordt beïnvloed door het toepassen van
materialiteit. Het begrip ‘materieel’ wordt toegelicht in de paragraaf ‘Onze
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’ in onze
controleverklaring. Afwijkingen worden als materieel beschouwd wanneer
redelijkerwijs kan worden verwacht dat ze, elk afzonderlijk of in totaal,
gevolgen kunnen hebben voor de economische beslissingen die gebruikers
op grond van de jaarrekening nemen.
In het Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden (BADO) zijn de
goedkeuringstoleranties bepaald die de accountant ten behoeve van de
oordeelsvorming over de jaarrekening van de gemeente hanteert.
De grondslag voor het bepalen van deze toleranties betreft de totale
werkelijke kosten van de gemeente, inclusief de toevoegingen aan de
bestemmingsreserves. Materialiteit bepaalt de aard, timing en omvang van
onze controlewerkzaamheden en het effect van vastgestelde afwijkingen op
onze verklaring.
In ons controleplan hebben wij een materialiteit vastgesteld van €5,4 miljoen.
Materialiteit wordt echter geactualiseerd op basis van de feitelijke financiële
gegevens en wijzigingen in uw organisatie en omgeving gedurende het hele
jaar. Aangezien de werkelijke lasten, inclusief dotaties aan de bestemmingsreserves, hoger zijn dan de begroting op basis waarvan wij onze initiële
materialiteit hebben berekend, heeft er op basis van de wettelijke
uitgangspunten een verhoging plaatsgevonden naar €6 miljoen.

Goedkeuringstolerantie
(x €1.000)
20.000
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
Controleplan
Jaarrekening

Fouten
5.393
6.000

Onzekerheden
16.179
18.000
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Update over onze communicatie met u
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Bijlagen

Als PwC vinden wij het van belang om u te laten zien op welke wijze wij de belangrijkste voorwaarden en aandachtspunten van de controle hebben
gerapporteerd. Deze hebben we opgenomen in onderstaande tabel.
Vereiste communicatie grond van controlestandaarden

Controleplan

Rapportage
interimbevindingen

Accountantsverslag

Materialiteit

Mededeling over de verantwoordelijkheden van de accountant.



Communicatie

Bevestiging van de onafhankelijkheid van PwC





Verantwoordelijkheden

De zaken die zijn aangemerkt als kernpunten van de controle





Onafhankelijkheid

Eventuele significante tekortkomingen in de interne controle.





Eventuele ontdekte of vermoede fraude





Niet-naleven van wet- en regelgeving



Schriftelijke bevestigingen gevraagd van het management.



Alle zaken die van invloed zijn op de vorm en inhoud van de controleverklaring.



Standpunt van de accountant over belangrijke kwalitatieve aspecten van de verslaggeving
door het college



Rapporteren over significante moeilijkheden, aangelegenheden en overige zaken die van
belang zijn voor het toezicht op de financiële verslaggevingsproces



Niet gecorrigeerde afwijkingen



Significante aangelegenheden die naar voren komen tijdens de controle in verband met
verbonden partijen van de entiteit.



Beschrijving van de reikwijdte en timing van de controle, waaronder significante risico’s.
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Onze samenwerking tijdens de controle

Interne beheersing

Materialiteit

De controle van de jaarrekening van gemeente Haarlem vereist voldoende
tijd en aandacht van de teamleden van het juiste niveau voor inhoudelijke
werkzaamheden, beoordeling en begeleiding. In overeenstemming met de
maatregelen die zijn beschreven in het rapport “In het publiek belang” geven
wij hieronder een overzicht van de uren die PwC Nederland heeft besteed
aan de controle van het lopende jaar van gemeente Haarlem, alsmede een
toelichting op de verschillen tussen geplande en feitelijk bestede uren.

Communicatie

Onze controle vereiste maatwerk

Verantwoordelijkheden

Onze controle-uren hebben een directe relatie met onze controleinspanningen die worden beïnvloed door de kwaliteit van de aangeleverde
documentatie en de concept jaarrekening. In overleg met het management
hebben we de reikwijdte van de controlewerkzaamheden bepaald, zoals is
opgenomen in het controleplan. Onze gebudgetteerde uren zijn gebaseerd
op de overeengekomen reikwijdte en op ‘first-time-right’ en tijdige levering
van de gevraagde documenten. Daarnaast hebben we door de Coronamaatregelen een groot gedeelte van de eindejaarscontrole op afstand
verricht. Hoewel we blij zijn met de flexibiliteit van uw medewerkers op dit
punt heeft het wel gezorgd voor inefficiency in de controle.

Ontwikkelingen
Bijlagen

Onafhankelijkheid

Bepaalde gebeurtenissen hebben in de loop van het jaar geleid tot een
wijziging van de reikwijdte van onze controlewerkzaamheden.
Deze gebeurtenissen worden op de volgende slide nader toegelicht.

•

Totaal
geplande
uren

%

Totaal
feitelijke
uren

%

Partner/director

90

5

92

5

(Senior) manager

425

25

474

24

Overige medewerkers *

1.210

70

1.397

71

Totaal

1.725

100

1.963

100

‘Overige’ bestaat uit onze medewerkers en uitbestede uren
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Overzicht van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
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Verantwoordelijkheden van het college en de raad voor de jaarrekening

Verantwoordelijkheid van de accountant

Het college is verantwoordelijk voor:

Onze verantwoordelijkheid is het plannen en uitvoeren van een
controleopdracht op een manier die ons in staat stelt om voldoende en
passende controle-informatie te krijgen voor de onderbouwing van ons oordeel.

•

Materialiteit
Communicatie
Verantwoordelijkheden
Onafhankelijkheid

•
•

het opstellen en getrouw weergeven van de financiële positie inde
jaarrekening in overeenstemming met het Besluit Begroting en
Verantwoording provincies en gemeenten (BBV);
rechtmatige totstandkoming van baten en lasten en balansmutaties; en voor
interne beheersingsmaatregelen die het college noodzakelijk acht om een
jaarrekening te kunnen opstellen en rechtmatige totstandkoming van
transactie mogelijk te maken, zonder afwijkingen van materieel belang door
fraude of fouten.

Onze doelstellingen zijn het krijgen van redelijke zekerheid of de jaarrekening
als geheel geen onjuistheden van materieel belang bevat of die nu worden
veroorzaakt door fraude of door fouten, en het afgeven van een
controleverklaring waarin onze verklaring is opgenomen.
Voor een gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden verwijzen
wij u naar de bijlage bij onze controleverklaring.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het college afwegen of de financiële
positie voldoende is om de gemeente in staat te stellen de risico’s vanuit de
reguliere bedrijfsvoering financieel op te vangen.
De raad is verantwoordelijk voor het toezicht op het proces van de financiële
verslaggeving door de gemeente.
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Overzicht van verantwoordelijkheden met betrekking tot fraude en niet-naleving van weten regelgeving
De verantwoordelijkheden van het management en het college bestaan
uit:

De verantwoordelijkheden van degenen die zijn belast met toezicht (de
raad) bestaan uit:

•

•

•

Materialiteit
Communicatie
Verantwoordelijkheden
Onafhankelijkheid

•

•
•

•

het identificeren en monitoren van de wet- en regelgeving die van
toepassing is op de gemeente en zorgen voor volledigheid ervan;
het uitvoeren van een risicobeoordeling die expliciet het risico op fraude
omvat, door een analyse van prikkels en druk, kansen, en gedrag en
rationalisatie, en het risico van niet-naleving van wet- en regelgeving;
het opstellen en uitvoeren van programma’s en beheersingsmaatregelen ter
preventie, ontmoediging en opsporing van fraude
(fraudebestrijdingsprogramma’s) en niet-naleving van wet- en regelgeving;
het waarborgen dat de cultuur en de omgeving van de gemeente integer zijn
en ethisch gedrag bevorderen;
ervoor zorgen dat de activiteiten van de entiteit worden uitgevoerd conform
de bepalingen van wet- en regelgeving, inclusief het voldoen aan de wet- en
regelgeving waarin de vaststelling van de bedragen en de toelichtingen in de
jaarrekening wordt geregeld;
het onderzoeken van iedere vermeende of vermoede misstand die onder de
aandacht van het management wordt gebracht.

•

•

•
•

het versterken van een cultuur van integriteit en ethisch gedrag door middel
van actief toezicht;
het beoordelen van de vaststelling van frauderisico’s door het management
en niet-naleving van wet- en regelgeving, het nemen van passende
maatregelen en het zorgen voor een juiste tone at the top;
het waarborgen dat het seniormanagement en het college passende
maatregelen nemen om fraude en niet-naleving van wet- en regelgeving te
ontmoedigen en te voorkomen, voor een betere bescherming van
medewerkers en andere belanghebbenden;
het onderzoeken van iedere vermeende of vermoede misstand die onder de
aandacht van de raad wordt gebracht.
het aannemen van een kritische houding ten opzichte van het college op het
gebied van niet-gebruikelijke transacties met verbonden partijen.
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Onze doelstellingen met betrekking tot fraude en niet-naleving van wet- en regelgeving
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De verantwoordelijkheid van de accountant bestaat uit:
•

•

Materialiteit
Communicatie

•

Verantwoordelijkheden
Onafhankelijkheid

•
•

het plannen en uitvoeren van de controle om een redelijke zekerheid te
krijgen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat,
hetzij door fraude of door fouten.
het beoordelen of de programma’s en de interne beheersingsmaatregelen
van de entiteit, waarmee geïdentificeerde risico’s van materiële fouten als
gevolg van fraude en van niet-naleving van wet- en regelgeving worden
aangepakt, op de juiste wijze zijn opgezet en worden uitgevoerd;
het evalueren van het proces dat het management hanteert voor het
beoordelen van de doeltreffendheid van de programma’s en interne
beheersingsmaatregelen in verband met fraude en niet-naleving van weten regelgeving;
het evalueren van iedere fraude door het seniormanagement en het effect
op de beheersingsomgeving;
het adequaat reageren op tijdens de controle geconstateerde (vermoede)
fraude en niet-naleving van wet- en regelgeving.

In de context van onze controle van de jaarrekening zijn onze doelstellingen
met betrekking tot fraude en niet-naleving van wet- en regelgeving als volgt:
• het vaststellen en beoordelen van het risico van materiële onjuistheden in
de jaarrekening als gevolg van fraude en als gevolg van niet-naleving van
wet- en regelgeving;
• het verkrijgen van voldoende geschikte controle-informatie met betrekking
tot de beoordeelde risico’s van materiële onjuistheden als gevolg van
fraude, door een gepaste controleaanpak te ontwerpen en te
implementeren;
• het verkrijgen van voldoende geschikte controle-informatie met betrekking
tot de naleving van de bepalingen van die wet- en regelgeving waarvan
algemeen wordt erkend dat ze directe gevolgen hebben voor de bepaling
van materiële bedragen en toelichtingen in de jaarrekening; en
• het adequaat reageren op tijdens de controle geconstateerde (vermoede)
fraude en niet-naleving van wet- en regelgeving.
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Onze onafhankelijkheid is gewaarborgd

Interne beheersing
Ontwikkelingen

Wij hebben geen opdrachten uitgevoerd die onze onafhankelijkheid
bedreigen

Bijlagen

Wij hebben onze naleving van externe normen, ons wereldwijde
onafhankelijkheidsbeleid en de onafhankelijkheidsafspraken met gemeente
Haarlem met betrekking tot onze dienstverlening in 2019 bewaakt en
bevestigen dat wij aan deze onafhankelijkheidsvereisten hebben voldaan en
voldoen.

Materialiteit
Communicatie
Verantwoordelijkheden
Onafhankelijkheid

17

