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1. Het college stelt de reactie op het rapport van bevindingen van Ernst & Young over de jaarrekening
2007 vast.

2. Het college zendt de reactie naar de Rekenkamercommissie ten behoeve van haar onderzoek van de
jaarrekening 2007

3. Het besluit heeft geen financiële consequenties

4. Communicatieparagraaf: de reactie op het verslag van bevindingen wordt op 9 mei samen met het
accountantsrapport, de programmarekening en het MPG gepubliceerd.
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Onderwerp
Reactie op aanbevelingen Ernst & Young bij de jaarrekening 2007

B & W-vergadering van 29 april 2008

Bestuurlijke context
In opdracht van de raad onderzoekt Ernst & Young ieder jaar de jaarrekening van de gemeente. De
resultaten van het onderzoek worden in een rapport van bevindingen aan de raad gepresenteerd.
De Rekenkamercommissie betrekt dit verslag bij haar eigen onderzoek van de jaarrekening. In dat kader
ontvangt de commissie ook de reactie van het college op het verslag van de accountant.
De reactie van het college zal gelijktijdig met het accountantsrapport, met de jaarrekening en met het
MPG op 9 mei worden gepubliceerd.
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Reactie op aanbevelingen Ernst & Young bij de jaarrekening 2007

Inleiding
Op 22 april is het verslag van bevindingen van Ernst & Young naar aanleiding van de controle van de
jaarrekening 2007 uitgekomen. In dit verslag wordt - zoals gebruikelijk - niet alleen stilgestaan bij de
bevindingen van de accountant bij de controle, maar wordt ook een aantal aanbevelingen gedaan.
In de aanbiedingsbrief bij het verslag refereert de accountant aan de rapportage die op 12 december
2007 is uitgebracht naar aanleiding van een tussentijdse controle. Daarin zijn de belangrijkste
uitkomsten samengevat van de beoordeling van de accountant van de inrichting en het functioneren
van de besturing en de beheersing van bedrijfsprocessen. Op basis daarvan zijn aanbevelingen gedaan.

Omdat de gemeente in het eerste kwartaal van dit jaar veel tijd en aandacht heeft moeten besteden aan
de daadwerkelijke implementatie van de organisatieverandering, heeft de accountant besloten om geen
volledige actualisatie van de stand van zaken met betrekking tot de gerapporteerde bevindingen op te
nemen. Wel wordt in de thans voorliggende rapportage aandacht besteed aan die onderdelen waar
vooruitgang is geboekt. De stand van zaken voor wat betreft alle specifieke bevindingen komt aan de
orde in de eerstvolgende rapportage die de accountant zal uitbrengen naar aanleiding van de
tussentijdse controle 2008.

Goedkeurende verklaring
Wij hebben met instemming kennis genomen van het feit dat de accountant, inmiddels al voor het
vijfde jaar op rij, een goedkeurende verklaring heeft afgegeven voor zowel de getrouwheid als de
rechtmatigheid van de jaarrekening. Dat betekent dat de jaarrekening 2007 met een redelijke mate van
zekerheid geen fouten of onzekerheden bevat die de totaliteit van de voor de jaarrekening gehanteerde
goedkeuringstolerantie overschrijden. Voor de goedkeuringtolerantie hanteert Haarlem, als een van de
weinige gemeenten1 een kritische grens 0,5% van de totale lasten (€ 2,5 mln) en voor de onzekerheden 
3% van het balanstotaal (€ 15,0 mln). 

Belangrijkste algemene bevindingen uit het accountantsrapport
 Er is sprake van een toename van het vermogen ten opzichte van voorgaande jaren. De financiële

positie van de gemeente wordt als voldoende gekenschetst; zij het dat de solvabiliteitspositie (de
verhouding eigen vermogen gedeeld door balanstotaal) in Haarlem achterblijft bij het gemiddelde
van de grote gemeenten.

 De informatiewaarde van het jaarverslag is verder verbeterd ten opzichte van vorig jaar en het
jaarverslag is daarmee een goed leesbaar en begrijpelijk stuk geworden, waarmee de raad helder
inzicht wordt geboden in de realisatie van de doelstellingen.

Wij hebben met instemming kennis genomen van de bovengenoemde positieve bevindingen van de
accountant. Dat betekent o.a. dat alle inspanningen gericht op de verbetering van de informatiewaarde
van de planning- en controldocumenten hun vruchten afwerpen. Dat wil niet zeggen dat we er al zijn
maar wel dat er stappen in de goede richting zijn gezet. In 2008 wordt dan ook - in overleg met een
aantal raadsleden– in de projectgroep ‘Verbetering informatiewaarde’ verder gewerkt aan de 
verbetering van de begroting en daarmee ook van de andere planning en controldocumenten
waaronder de jaarrekening. Ook wordt een verdere verbetering van de oplevering van de jaarrekening
ter hand genomen.

Paragraafsgewijze opmerkingen
In het verslag van bevindingen wordt naast de bestuurlijke samenvatting (par. 1) verder ingegaan op
de controleaanpak (par. 2) het accountantsoordeel en de toelichting hierop (par. 3) de analyse van het
resultaat 2007 en de ontwikkeling financiële positie ultimo 2007 (par. 4), de bevindingen in het kader
van de controle (par. 5), de bevindingen in het kader van de bedrijfsvoering (par. 6), de
geautomatiseerde gegevensverwerking (par. 7) en de actuele ontwikkelingen (par. 8).

1 ) De meeste gemeenten hanteren de richtlijn voor goedkeuringstolerantie van 1%.
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Navolgend gaan wij nader in op de bevindingen en aanbevelingen van de accountant in de betreffende
paragrafen.

Bestuurlijke samenvatting (par 1)
In de samenvatting geeft de accountant niet alleen zijn bevindingen weer over de financiële positie en
de informatiewaarde, maar wordt ook aandacht besteed aan de bedrijfsvoering. Op basis van de
tussentijdse controle heeft de accountant een top 3 van aanbevelingen opgesteld gericht op de
bedrijfsvoering. Dit betreft organisatieontwikkeling, versterking van rechtmatigheidsbeheer en
verbeteren van de planning en control. Deze items vormen samen de rode draad waarop de meer in
detail uitgewerkte aanbevelingen zijn terug te voeren.

De accountant constateert dat op basis van de gedane aanbevelingen wordt gewerkt aan de verbetering
van de bedrijfsvoering en beheersing van de organisatie en dat de diverse verbeteracties zijn
gerealiseerd dan wel in gang gezet.

Wij onderschrijven deze constatering van de accountant. In de jaarrekening 2007 is bij de paragraaf
bedrijfsvoering een overzicht gegeven van de stand van zaken met betrekking tot de in gang gezette
verbetermaatregelen per ultimo 2007. In de kadernota 2008 is bij het onderdeel ‘Visie op planning en 
control’ een overzicht gegeven van de nog niet afgeronde verbetermaatregelen uit 2007 en de 
verbetermaatregelen die voor 2008 op de rol staan. Een en ander sluit aan op de door de accountant
aanbevolen verbeteringen.

Controle aanpak (par 2)
De reikwijdte van de opdracht tot controle van de jaarrekening 2007 is vastgelegd in het normenkader
financiële rechtvaardigheid dat op 13 december 2007 door de raad is vastgesteld.
Speciale aandacht is, op verzoek van de auditcommissie, door de accountant besteed aan de WMO. De
bevindingen op dat punt komen in par. 5 aan de orde. Speciale aandacht is ook uitgegaan naar de
controle van de verantwoording van de aangewezen specifieke uitkeringen in het kader van de zgn.
single information en single audit (SISA).

Het accountantsoordeel en toelichting hierop (par. 3)
De accountant heeft tijdens de controlewerkzaamheden een aantal controleverschillen gevonden. Deze
zijn voor een deel in de jaarrekening gecorrigeerd. De nog resterende verschillen zijn onder de
goedkeuringstoleranties van 0,5% voor de fouten en 3% voor de onzekerheden gebleven.
Voorts heeft de accountant vastgesteld dat, rekening houdend met de voorgeschreven kleinere
rapporteringstolerantie, het onderzoek naar de verplicht in de bijlage opgenomen specifieke
uitkeringen (SISA) geen fouten en/of onzekerheden aan het licht heeft gebracht.

Analyse resultaat en ontwikkeling financiële positie ultimo 2007 (par 4)
De accountant constateert dat er sprake is van afwijkingen tussen de rekening en begroting en dat deze
voornamelijk worden veroorzaakt door hogere lasten welke direct worden gedekt door hogere baten,
door onjuiste verwerking van mutaties in voorzieningen (dubbeltellingen) en het wegvallen van de
verkoopopbrengst van een geplande verkoop van een schoolgebouw.
Geadviseerd wordt om de systematiek met betrekking tot mutaties van voorzieningen aan de passen.
Ook dienen baten en lasten slechts eenmaal middels de exploitatie verantwoord te worden. Momenteel
heeft Haarlem de in het verleden middels de exploitatie gevormde voorzieningen vrij laten vallen ter
dekking van de lasten in 2007.
In het verlengde hiervan constateert de accountant dat het realiteitsgehalte dat nu aan de
resultaatprognose kan worden toegekend beperkt is. Het verdient aanbeveling het systeem van
budgetbewaking zodanig in te richten dat het hierbij gehanteerde cijfermateriaal op een zo objectief
mogelijke wijze gebruikt kan worden voor het tussentijds maken van betrouwbare schattingen van het
verwachte resultaat.
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Wij merken hierbij op dat de verschillen in de hand zijn gewerkt door de netto manier van begroten.
De begroting 2008 is hiervoor grotendeels gecorrigeerd. De accountant heeft in dat kader aangegeven
dat er sprake is van verbetering en van een goed begrotingsbeheer.

De accountant merkt op dat de vermogenspositie van de gemeente in de afgelopen periode is
toegenomen. Dat is vooral het gevolg van de ingezette bezuinigingsoperatie die in de afgelopen jaren
is ingezet en die o.a. tot doel heeft de vermogenspositie te verbeteren. Wel wordt er op gewezen dat als
onderdeel van de algemene reserve een bedrag van€ 10 mln is geoormerkt voor de realisatie van een 
parkeergarage op de Nieuwe Gracht.

Wij onderkennen dat er sprake is van een verbetering van de financiële positie van onze gemeente. Dat
is ook een van de doelstellingen uit het coalitieakkoord. Dat laat onverlet dat er nog een weg te gaan
is. Wij wijzen in dat kader ook op de constatering van de accountant ten aanzien van de
solvabiliteitspositie. Deze positie gemeten aan de verhouding eigen vermogen gedeeld door
balanstotaal in % bedraagt in Haarlem circa 12% (2006 8%). Haarlem heeft hiermee in vergelijking
met andere grote gemeenten in Nederland (37%) en alle gemeenten in Nederland (33%) een lage
solvabiliteit. Dat betekent dat Haarlem ten opzichte van andere gemeenten met meer vreemd
vermogen is gefinancierd en hierdoor hogere rentelasten heeft.
De totale leningportefeuille bedroeg eind 2007€ 332 mln. Uitgaande van een gemiddelde rente van 
4,4% komt dat neer op een rentelast van€ 14,6 mln. 

Voor de financiële positie is voorts van belang hoe de reserves en voorzieningen zich verhouden tot de
risico’s die de gemeente loopt. De accountant constateert dat als gevolg van het ontbreken van de 
waardering van de risico’s er nog onvoldoende inzicht bestaat    

Voorts wijst de accountant erop dat de nota reserves en voorzieningen uit 2003 in 2008 wordt herzien
en dat er daarbij sprake zal zijn van de waardering van de huidige risico’s uitgaande van de voor de 
jaarrekening 2007 geïnventariseerde risico’s.

Wij tekenen hierbij aan dat de herziening van de nota reserves en voorzieningen inmiddels gereed is
en dat er wordt gewerkt aan de waardering van de risico’s op basis van de inventarisatie van risico’s 
die voor de jaarrekening 2007 is verricht. Dit komt aan de orde in de kadernota 2008.
In 2008 wordt voorts–als een van de benoemde verbeterpunten - gewerkt aan het opstellen van
risicomanagementbeleid en het implementeren van een daarop gericht systeem.

Bevindingen in het kader van de controle (par. 5)
Over de informatiewaarde van de jaarrekening merkt de accountant op dat er een forse verbetering is
gerealiseerd. Geadviseerd wordt om de lay-out verbeteringen ook door te voeren in het jaarrekening
onderdeel. Voorts wordt aangegeven dat het uitwerken van de beleids- en prestatie-indicatoren bij die
programma’s en domeinen waar dat nodig is een verdere stap dient te zijn en dat het van belang is om 
tussentijds over de belangrijkste indicatoren te rapporteren, mede ter borging van tijdige meting en
bijsturing.

Wij onderschrijven de opmerkingen van de accountant op dit punt ten volle. De genoemde
aandachtspunten worden betrokken bij het verdere traject gericht op verbetering van de
informatiewaarde van de planning- en controldocumenten. In dat traject is nudrukkelijk een rol
wegeglegd voor de stuurgroep Verbetering informatiewaarde waarin zowel raadsleden als abtenaren
Participeren.

Ten aanzien van de totstandkoming van de jaarrekening constateert de accountant dat de jaarrekening
uiteindelijk binnen de planning gereed is gekomen, maar dat binnen (voormalige) sectoren jaarstukken
niet tijdig zijn opgeleverd.

Wij merken hierbij op dat het feit dat er tijdig is opgeleverd in een periode waarin de reorganisatie
zich volop deed voelen, een prestatie op zich is. Dat door sommige organisatieonderdelen niet tijdig is
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aangeleverd, heeft de controle weliswaar bemoeilijkt maar niet onmogelijk gemaakt. Wij gaan er van
uit dat de nieuwe organisatie met een centrale administratie zal bijdragen aan een verdere verbetering
voor wat betreft tijdigheid en volledigheid van de aanlevering.

In het kader van het getrouwheidsonderzoek adviseert de accountant het volgende:

De waardering van de niet in exploitatie genomen bouwgronden in 2008 nader te laten analyseren
en waar nodig de verantwoordingen van de boekwaarde te herzien

Gronden waarvoor nog geen exploitatieopzet door de raad is vastgesteld te verantwoorden onder
de niet in exploitatie genomen bouwgronden

Kosten zoveel mogelijk toe te rekenen aan deelcomplexen en het werken met verzamelexploitatie
zo veel mogelijk te beperken, Voor bovenwijkse voorzieningen wordt geadviseerd om een
voorziening en/of reserve in te stellen die vanuit de exploitaties worden gevoed

Duidelijke spelregels op te zetten ten aanzien van de mogelijkheid tot renteactivering en toe te
zien op naleving daarvan

Ten aanzien van de eerstgenoemde aanbeveling hebben wij inmiddels deze analyse ter hand genomen.
Ook aanbeveling 2 wordt bij de verantwoording 2008 opgevolgd. De meer op de systematiek van
administreren van de kosten van grondexploitaties en overige gronden gerichte aanbevelingen zullen
wij betrekken bij het opstellen van de nota ‘activa’ die eind van dit jaar zal worden aangeboden. 
.
 In de nieuwe beleidsregels in 2008 m.b.t. de wijze van verantwoording door diverse instellingen

van ontvangen loonsubsidies aandacht te besteden aan vervangende maatregelen op basis waarvan
de gemeente kan vaststellen dat gelden zijn uitgegeven met inachtneming van de geldende
regelgeving inzake het werkdeel.

Wij zullen dit advies betrekken bij de implementatie van de nieuwe beleidsregels.

Om nadere informatie te verzoeken ter onderbouwing van een als vordering op het Afval
Energiebedrijf (AEB) opgenomen post van€ 550.000. Een zelfde bedrag was ultimo 2006 
opgenomen.

Wij tekenen hierbij aan dat de onderbouwing van deze post, die een te verwachten tariefsverlaging
achteraf betreft i.v.m. overwinst, pas kan worden gegeven als de jaarrekening van het AEB is
vastgesteld. Dat gebeurt pas na de zomer. Het is daarom niet mogelijk om aan de accountant te laten
zien welk bedrag aan gemeenten wordt teruggeven. Overigens was er voor de jaarrekening 2005 en
2006 dezelfde onzekerheid omtrent deze post.

De afschrijvingssystematiek op investeringen t/m 2003 te heroverwegen en af te stemmen op de in
te schatten verwachte toekomstige gebruiksduur. In dat kader wordt een afschrijvingsperiode van
60 jaar te lang bevonden.

Wij merken hierbij op dat de verkorting van afschrijvingstermijnen, mede gelet op de budgettaire
consequenties, geen hoge prioriteit heeft.

In het kader van het rechtmatigheidsonderzoek maakt de accountant melding van het controle
onderzoek dat in 2007 is verricht inzake de naleving van wet- en regelgeving bij de WMO. De
accountant komt op basis van dit onderzoek tot de conclusie dat de opzet, werking en controle op de
werking van de processen rondom de WMO, met inachtneming van de complexiteit, kwalitatief goed
en professioneel zijn aangepakt.

Wij kunnen ons goed vinden in deze conclusie, Juist omdat met de WMO een belangrijke nieuwe taak
bij de gemeente is neergelegd, die vanuit maatschappelijk opzicht van grote betekenis is en die
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bovendien sterk in de belangstelling staat, is er ons veel aan gelegen dat deze taak goed wordt
uitgevoerd.

Bevindingen in het kader van de bedrijfsvoering (par. 6)
De accountant constateert dat de Concernstaf voortvarend van start is gegaan met de realisatie van de
verbeteragenda. Zo is inmiddels de verordening ex artikel 212 Gemeentewet geactualiseerd en is
gewerkt aan de actualisatie van de budgethoudersregeling.
Voorts wordt geconstateerd dat door alle sectoren de uitvoering van de verbijzonderde interne controle
is opgepakt, zij het dat er zich op onderdelen nog tekortkomingen voordoen.

Wij merken hierbij op dat de interne controle wordt betrokken bij een gemeentebreed plan dat dit jaar
wordt opgezet.

Ten aanzien van de tussentijdse informatievoorziening is de accountant van mening dat deze moet
verbeteren. Zo wordt er bij het opstellen van de begroting nog onvoldoende relatie gelegd met te
leveren prestaties, is er bij een groot aantal sectoren geen managementrapportages opgesteld, is er nog
onvoldoende inzicht in de uitputting van budgetten en vinden onderlinge verrekeningen niet in alle
gevallen tijdig plaats.

Wij herkennen de constatering van de accountant en werken in 2008 gericht aan een verbetering. Dat
betekent o.a. dat er met ingang van april maandelijkse budgetoverzichten worden opgesteld en voorts
dat er bij de samenstelling van de begroting 2009, meer dan in voorgaande jaren, zal worden gekeken
naar een onderbouwing van de opgegeven bedragen met daarbij aandacht voor de relatie van de
uitgaven met de te leveren prestaties.

Bij het beleid ten aanzien van misbruik en oneigenlijk gebruik (M&O beleid) constateert de
accountant dat er nog geen gemeentebreed beleid dienaangaande is vastgesteld, dat in de huidige
verordeningen maar beperkt aandacht wordt besteed aan oneigenlijk gebruik van gelden. Wel heeft de
gemeente een gedragscode voor ambtenaren alsmede een klokkenluidersregeling opgesteld.

Wij merken hierbij op dat het M&O beleid onderdeel vormt van de verbeterpunten die zijn opgesteld
ten behoeve van planning en control. De aanpak van dit onderdeel staat voor 2008 op de rol.

Geautomatiseerde gegevensverwerking (par. 7)
De accountant maakt een aantal opmerkingen die met name betrekking hebben op de
beveiligingsaspecten.

Wij nemen kennis van deze opmerkingen en zullen deze betrekken bij de inrichting van het
informatiebeveiligingsbeleid.

Actuele ontwikkelingen (par. 8)
De accountant adviseert om tijdig beleid te ontwikkelen ten aanzien van de nieuwe ontwikkelingen die
in 2008 op de gemeente afkomen zoals; de nieuwe watertaken, de Wet Beztuurlijke boete overlast in
de openbare ruimte en good governance.

Wij zullen de aanbevelingen van de accountant betrekken bij het beleid dat ten behoeve van de nieuwe
ontwikkelingen wordt ontwikkeld.
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