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Geachte leden van de Raad, 
 
In aansluiting op onze werkzaamheden in het kader van de controle van de jaarrekening 2007 van 
uw gemeente, presenteren wij u hierbij de resultaten van onze controle. Wij hebben een afschrift 
van dit verslag verstrekt aan het College van Burgemeester en Wethouders. 
 
Dit verslag sluit aan op de afspraken die wij met u hebben gemaakt en die wij hebben vastgelegd 
in onze opdrachtbevestiging d.d. 14 november 2007. Onze bevindingen en aanbevelingen hebben 
wij in concept besproken met en toegelicht aan de portefeuillehouder financiën, de 
concerncontroller, en de directie. 
 
De onderwerpen die in dit verslag aan de orde komen hebben onderdeel uitgemaakt van onze 
overwegingen bij de bepaling van de aard, het tijdstip van uitvoering en de diepgang van de 
controlemaatregelen die zijn toegepast bij de uitvoering van de controle van de jaarrekening. De 
in dit verslag opgenomen bevindingen doen geen afbreuk aan ons oordeel over de getrouwheid en 
rechtmatigheid van de jaarrekening 2007. 
 
In onze rapportage naar aanleiding van de tussentijdse controle d.d. 12 december 2007, gericht 
aan de directie hebben wij de belangrijkste uitkomsten van onze beoordeling van de inrichting en 
het functioneren van de besturing en beheersing en van de bedrijfsprocessen vastgelegd. Een 
afschrift van deze rapportage hebben wij verstrekt aan het College. Tevens hebben wij naar 
aanleiding van de tussentijdse controle de stand van zaken inzake de WMO (als specifiek 
aandachtspunt voor ons vanuit de Raad) alsmede de top 3 van de aanbevelingen aan de Audit 
Commissie gepresenteerd. In het hoofdstuk ‘Bestuurlijke samenvatting’ is een korte samenvatting 
opgenomen van de bevindingen naar aanleiding van de tussentijdse controle. 
 
In het eerste kwartaal van 2008 heeft de gemeente veel tijd en aandacht moeten besteden aan de 
daadwerkelijke implementatie van de organisatieverandering. Mede hierdoor hebben wij geen 
volledige actualisatie van de stand van zaken met betrekking tot de gerapporteerde bevindingen 
opgenomen. Op onderdelen is echter wel voortgang geboekt. Hierover rapporteren wij u in deze 
rapportage. De volledige opvolging van de specifieke bevindingen zullen wij u rapporteren in 

http://www.ey.nl
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onze eerst volgende bestuursrapportage die naar aanleiding van de tussentijdse controle 2008 zal 
worden uitgebracht. 
 
Wij stellen het op prijs bijgevoegd verslag nader aan u toe te lichten of eventuele vragen hierover 
van u te beantwoorden. 
 
 
Hoogachtend, 
Ernst & Young Accountants 
namens deze 
 
 
 
 
 
drs E.C.J. Moens RA B. Minks RA R. Ellermeijer RA 
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1 Bestuurlijke samenvatting 

In dit hoofdstuk geven wij kort onze bestuurlijke belangrijke conclusies weer naar aanleiding van 
de door ons uitgevoerde controle van de jaarrekening 2007. In de laatste paragraaf van dit 
hoofdstuk zijn de belangrijkste bevindingen en aanbevelingen opgenomen naar aanleiding van de 
uitgevoerde tussentijdse controle 2007. 

1.1 Samenvatting bevindingen controle jaarrekening 2007 

Door middel van deze rapportage brengen wij verslag uit van onze bevindingen naar aanleiding 
van onze controle van de jaarrekening 2007. Samengevat komen wij tot de volgende voor u van 
belang zijnde bevindingen. 
 
Wij hebben bij de jaarrekening 2007 van uw gemeente een goedkeurend oordeel verstrekt voor 
zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid.  
 
Uit onze werkzaamheden zijn per saldo de volgende controleverschillen gebleken die niet hebben 
geleid tot aanpassing van de jaarrekening en die afzonderlijk groter zijn dan de met uw Raad 
overeengekomen rapporteringtolerantie van € 200.000: 
 
(in € 1.000) Fouten Onzekerheden 
 (€) (€) 

Totale verschillen in het kader van getrouwheid 1.936 723 
Totale verschillen in het kader van de rechtmatigheid 2.053 1.121 
 
De niet gecorrigeerde controleverschillen zijn gespecificeerd opgenomen in bijlage 1 bij dit 
verslag. 
 
Vanaf het boekjaar 2006 is uw gemeente verplicht voor een aantal specifieke uitkeringen de 
verantwoordingsinformatie hieromtrent op te nemen in een bijlage bij de jaarrekening (SiSa). 
Uit de controle van deze bijlage zijn geen controleverschillen gebleken die per specifieke 
uitkering groter zijn dan de hieromtrent in het Besluit Accountantscontrole Provincies en 
Gemeenten (BAPG)voorgeschreven rapporteringstolerantie voor Single information en Single 
audit. 
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1.2 Resultaat 2007 en financiële positie ultimo 2007 

1.2.1 Resultaat 

Het positieve resultaat over 2007 na bestemming bedraagt € 3.010.000 ten opzichte van een 
begroot resultaat van € 526.000 negatief zoals vanuit gegaan in de laatste tussentijdse bestuurlijke 
rapportage. 
 
Bij de totstandkoming van dit resultaat is reeds rekening gehouden met de toevoegingen aan de 
reserves tot een bedrag van per saldo € 53.664.000 en tussentijdse onttrekkingen aan reserves tot 
een bedrag van € 25.610.000. Per saldo is derhalve sprake geweest van een tussentijdse 
resultaatbestemming van € 28.054.000 positief. In de goedgekeurde primaire begroting inclusief 
wijzigingen was hiervoor een bedrag voorzien van € 851.000 negatief. 

1.2.2 Financiële positie 

Het eigen vermogen bedraagt ultimo 2007 volgens de jaarrekening, exclusief het resultaat na 
bestemming volgend uit de programmarekening € 73,4 miljoen (2006: € 43,4 miljoen), waarvan 
€ 50,3 miljoen betrekking heeft op bestemmingsreserves en € 23 miljoen op de algemene reserve 
(2006 € 7,9 miljoen). Hierbij is een forse toename van het vermogen zichtbaar ten opzichte van 
voorgaande jaren. Deze verbetering van de financiële positie is onder meer gerealiseerd door de 
omvangrijke bezuinigingen in de afgelopen jaren, toegenomen middelen uit het gemeentefonds 
en de dotatie van het parkeerfonds. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de toevoeging van het 
parkeerfonds van € 10 miljoen door de Raad ‘geoormerkt’ is voor de realisatie van 
parkeerfaciliteiten. 
 
De solvabiliteitspositie (de verhouding eigen vermogen gedeeld door het balanstotaal in %) van 
de gemeente Haarlem bedraagt circa 13% (2006 8%). Haarlem heeft hiermee in vergelijking met 
de grote gemeenten in Nederland (37%) en alle gemeenten in Nederland (33%) een lage 
solvabiliteit. Dit betekent dat de gemeente Haarlem ten opzichte van andere gemeenten met meer 
vreemd vermogen is gefinancierd en hierdoor hogere rentelasten heeft. 
 
Voor het beoordelen van de financiële positie en in dat kader het weerstandsvermogen is 
belangrijk om behalve de ontwikkelingen van de reservepositie ook het risicoprofiel van de 
gemeente Haarlem te beschouwen. Daarbij spelen een rol de risico’s uit hoofde van grote 
projecten, de huidige economische ontwikkelingen, en de wijzigingen in wet- en regelgeving. 
Binnen de gemeente Haarlem is momenteel een projectgroep aangesteld welke als opdracht heeft 
het identificeren en waarderen van deze risico’s. Op basis van de ons beschikbare informatie 
achten wij de financiële positie van de gemeente voldoende. 
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De belangrijkste financiële risico’s die de gemeente loopt zijn toegelicht in de paragraaf 
weerstandsvermogen van het jaarverslag. Naar verwachting is de daarin weergegeven 
weerstandscapaciteit van voldoende omvang. 

1.3 De informatiewaarde van de jaarstukken 2007 

Wij zijn van mening dat de jaarstukken een goed inzicht geven in het gerealiseerde resultaat over 
het jaar 2007 en de financiële positie per 31 december 2007. Daarnaast wordt inzicht gegeven in 
de over- en onderschrijdingen die ten opzichte van de door uw Raad goedgekeurde 
programmabegroting hebben plaatsgevonden. De informatiewaarde van het jaarverslag is verder 
verbeterd ten opzichte van voorgaand jaar en hiermee is een goed leesbaar en begrijpelijk stuk 
geworden, waarmee de raad helder inzicht wordt geboden in de realisatie van de doelstellingen. 
 
Conform de hiervoor geldende voorschriften is door ons nagegaan of het jaarverslag de minimale 
wettelijke voorgeschreven informatie bevat en of de inhoud van dit verslag geen 
tegenstrijdigheden bevat met de door ons gecontroleerde jaarrekening. Op grond hiervan hebben 
wij vastgesteld dat de inhoud van het jaarverslag niet in strijd is met de jaarrekening. 

1.4 Bedrijfsvoering - Besturing en beheersing in 2007 

Naar aanleiding van onze tussentijdse controle hebben wij onze bevindingen en aanbevelingen 
gerapporteerd in de management letter aan de directie. Een afschrift van deze brief hebben wij 
verstrekt aan het College. Tenslotte hebben wij de top 3 van deze bevindingen gepresenteerd aan 
de auditcomissie. Deze top 3 aanbevelingen zijn hieronder weergegeven. Hierbij merken wij op 
deze top 3 de status weergeeft per december 2007. In de komende Kadernota zal de meest actuele 
stand van zaken worden weergegeven. 
 
De gemeente werkt mede op basis van onze aanbevelingen aan een verdere verbetering van de 
bedrijfvoering en beheersing van de organisatie. Diverse verbeteracties zijn inmiddels 
gerealiseerd dan wel in gang gezet. In onderstaand overzicht hebben wij de top 3 van 
aanbevelingen opgenomen waar in onze visie de focus op moet worden gelegd. De in deze top 3 
genoemde onderwerpen kunnen worden gezien als een rode draad waarop onze meer in detail 
uitgewerkte aanbevelingen zijn terug te voeren. 
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Focus op: Aanbevolen verbeteringen: 
Organisatieontwikkeling en 
aanpassing van kaders, procedures en 
interne controle mede als gevolg van 
gewijzigde werkprocedures 

• Aanpassen delegatie- en mandateringsbesluit 
• Kaders rondom opdrachtgever – opdrachtnemerschap (o.a. DVO’s) 
• Vaststellen van kader voor M&O beleid 
• Vaststelling/ bevestiging door de Raad van geactualiseerd 

normenkader / actualiseren normenkader 
• Actualiseren en verbeteren administratieve organisatie en interne 

beheersing als gevolg van wijzigingen in organisatie en 
werkprocessen 

• Verdere invoering verplichtingenadministratie en contractenregister 
• Verdere invoering beheersorganisatie rond WMO 
• Opstellen en invoeren van overdrachtsprotocol bij interne 

organisatiewijzigingen en bij overdracht van activiteiten aan 
verzelfstandigde organisaties 

• Analyseren van consequenties voor dekking van overheadkosten en 
tarieven als gevolg van verzelfstandigingsoperatie. 

Versterken rechtmatigheidbeheer en 
daarmee de kwaliteit van de 
bedrijfsvoering en publieke 
dienstverlening 

• Uitwerken beheersmaatregelen (toetsingskader) op procesniveau 
• Planmatige actualisatie en uitvoering interne controleplannen 
• Implementatie verbeterpunten uit plan van aanpak legal audit 
• Interne toetsing juiste toepassing aanbestedingsrichtlijnen, 

contractbeheer, onderbouwing kostendekkende heffingen, toepassing 
juiste tarieven. 

Verbeteren van planning en control 
zoals uitgewerkt door de gemeente in 
de nota ‘visie op planning en control’ 

• Verdere uitwerking en positionering centrale en integrale control en 
relatie met bedrijfsbureaus 

• Uitwerking handboek concernrichtlijnen 
• Verder verbeteren van prestatiegerichte planning, 

informatievoorziening en control 
• Versterken risicomanagement waaronder in het bijzonder 

projectcontrol 
• Zichtbare interne controle op tussentijdse afsluiting ten behoeve van 

management rapportages, waaronder analyses van budgetuitputting 
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I N R I C H T I N G  V A N  D E  C O N T R O L E  

W A T  I S  D E  R E I K W I J D T E  V A N  O N Z E  
C O N T R O L E ,  H O E  I S  O N Z E  A A N P A K ,  

W A T  W A R E N  U W  A A N D A C H T S P U N T E N  
E N  H O E  W O R D T  U W  G E M E E N T E  D O O R  

O N S  H I E R O V E R  G E I N F O R M E E R D ?  
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2 Onze controleaanpak 

2.1 Onze controleaanpak in het kort 

Onze controle is verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder het Besluit 
Accountantscontrole Provincies en Gemeenten. Onze controleaanpak is onder andere gericht op 
het in kaart brengen van de voor de jaarrekening van belang zijnde risico’s. De planning en 
uitvoering van onze controle en de daaraan gerelateerde advieswerkzaamheden zijn gericht op het 
afgeven van een accountantsverklaring bij de jaarrekening 2007. Onze controle is onderverdeeld 
in twee perioden, de tussentijdse controle en de eindejaarscontrole. In onze tussentijdse controle 
richten wij ons op de opzet, het bestaan en de werking van de financiële processen alsmede op de 
kwaliteit van de uitvoering van interne controlemaatregelen en -programma’s, zowel ten aanzien 
van de getrouwheids- als de rechtmatigheidaspecten. Tijdens de balanscontrole richten wij onze 
controle met name op de jaarrekeningposten en voeren wij aansluitcontroles, cijferbeoordelingen, 
verbandscontroles en daar waar noodzakelijk gegevensgerichte controlemaatregelen uit. Voorts 
beoordelen wij of de jaarrekening voldoet aan de eisen gesteld in het Besluit Begroting en 
Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Het jaarverslag toetsen wij marginaal op 
tegenstrijdigheden met de jaarrekening. 

2.2 Reikwijdte van de opdracht en uw aandachtspunten 

Onze controleaanpak richt zich zowel op het getrouwe beeld van de baten en lasten over 2007 en 
van de financiële positie per 31 december 2007 als op de financiële rechtmatigheid van die baten 
en lasten én van de balansmutaties in de jaarrekening 2007. Inherent aan onze controleaanpak 
rapporteren wij u over het doelmatigheidsbeheer indien wij bijzonderheden hebben geconstateerd 
en u hieromtrent adviezen kunnen verstrekken. 
 
De reikwijdte van de opdracht tot controle van de jaarrekening 2007 is vastgelegd in het 
normenkader financiële rechtmatigheid dat door uw Raad is vastgesteld op 13 december 2007. 
Dit kader is het uitgangspunt geweest voor de door ons uitgevoerde controlewerkzaamheden met 
betrekking tot de jaarrekening 2007. 
 
Bij de controle van de jaarrekening 2007 heeft de auditcommissie ons gevraagd in het verslag van 
bevindingen te rapporteren over de WMO. Over de uitkomsten hiervan rapporteren wij u 
verderop in dit verslag. 

2.3 Controle van de getrouwheid 

De controle van de getrouwheid van de jaarrekening heeft tot doel vast te stellen dat de in de 
jaarrekening opgenomen financiële informatie een getrouw beeld geeft van de werkelijkheid. Bij 
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deze controle maken wij gebruik van de bij de gemeente ingebouwde controles in de 
uitvoeringsprocessen en gaan wij na in welke mate gesteund kan worden op de interne 
organisatie. Wij stellen dus vooral vast dat de gemeente zelf de processen adequaat beheerst en 
daardoor betrouwbare financiële informatie tot stand kan brengen. In de afrondende controlefase 
gaan wij na of de door uw gemeente opgestelde conceptjaarrekening juist is afgeleid uit de 
financiële administratie en stellen wij vast of deze conceptjaarrekening voldoende inzicht biedt en 
ook verder voldoet aan de in wet- en regelgeving gestelde eisen. 
 
Gezien de aard van de door ons uitgevoerde controlewerkzaamheden, welke zijn gebaseerd op de 
door uw Raad aan ons verstrekte opdracht en de daarbij te hanteren goedkeuringstolerantie kan 
deze nooit de absolute zekerheid geven dat er geen materiële onjuistheden in de jaarrekening 
voorkomen. In onze accountantsverklaring geven wij dit weer met de woorden ‘redelijke mate 
van zekerheid’. 

2.4 Controle van de rechtmatigheid 

De controle van de rechtmatigheid richt zich op de naleving van relevante wet- en regelgeving en 
besluiten van de Raad, voor zover de foutenkans die voortvloeit uit het niet naleven van de wet- 
en regelgeving en/of raadsbesluiten direct financiële consequenties heeft voor de jaarrekening. In 
overeenstemming met de opdracht van de Raad, nader vastgelegd in het controleprotocol, hebben 
wij de rechtmatigheidscontrole uitgevoerd. Hierbij hebben wij als uitgangspunt het door de Raad 
op 13 december 2007 vastgestelde normenkader gehanteerd voor de wet- en 
(gemeentespecifieke) regelgeving die voor de gemeente van toepassing is. 
 
Wij toetsen, op basis van risicoanalyse, overigens primair of de organisatie voldoende 
maatregelen heeft getroffen om de naleving van wet- en regelgeving te waarborgen. Dit houdt in 
dat wij niet zelfstandig alle wet- en regelgeving in detail beoordelen op de mogelijkheid van het 
zich voordoen van (juridische en financiële) risico’s. Wij maken hiervoor gebruik van de door uw 
gemeente uitgevoerde werkzaamheden met betrekking tot het rechtmatigheidsbeheer. 
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2.5 Gehanteerde goedkeurings- en rapporteringstoleranties 

Op grond van het Besluit Accountantscontrole Provincies en Gemeenten (BAPG) stelt de Raad 
de goedkeuringstolerantie vast die de accountant bij zijn jaarrekeningcontrole dient te hanteren. 
U heeft ons voor het boekjaar 2007 opgedragen om bij onze oordeelsvorming uit te gaan van een 
goedkeuringstolerantie van 0,5 % voor fouten en 3% voor onzekerheden.  
 
Op basis van de jaarrekening 2007 van uw gemeente betekenen bovengenoemde percentages dat 
een totaalbedrag aan fouten in de jaarrekening van ongeveer € 2.500.000 en een totaal van 
onzekerheden van ongeveer € 15.000.000 de goedkeurende strekking van de 
accountantsverklaring niet zullen aantasten. 
 
Voor het al dan niet opnemen van bevindingen in het verslag van bevindingen zijn wij met u een 
rapporteringstolerantie overeengekomen van € 200.000. Dit betekent dat, uitgaande bij de 
controle van de jaarrekening 2007 van een goedkeuringstolerantie van € 2.500.000, alle hierbij 
door ons geconstateerde fouten of zekerheden groter of gelijk aan € 200.000 in dit verslag van 
bevindingen zijn opgenomen. 

2.6 Single information en Single audit (SiSa) 

Met ingang van het boekjaar 2007 is uw gemeente op grond van wettelijk voorschrift verplicht de 
verantwoordingsinformatie voor de met name benoemde specifieke uitkeringen hieromtrent op te 
nemen in een bijlage bij de jaarrekening op basis van een door het Ministerie van Bzk 
voorgeschreven model. Bij de controle van deze bijlage betrekken wij de door het Ministerie van 
Bzk hiervoor gegeven aanwijzingen. Circulaire Single Information Single Audit 2007. De hierbij 
geconstateerde fouten en onzekerheden dienen op grond van het BAPG in het verslag van 
bevindingen te worden opgenomen indien de navolgende rapporteringstolerantie per specifieke 
uitkering wordt overschreden: 
• € 10.000 indien de omvangbasis kleiner dan of gelijk aan € 100.000 zijn; 
• 10% indien de omvangbasis groter dan € 100.000 en kleiner of gelijk aan € 1.000.000 zijn;  
• € 100.000 in dien de omvangbasis groter dan € 1.000.000 zijn. 
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3 De accountantsoordeel en toelichting hierop 

3.1 Accountantsverklaring bij de jaarrekening 2007 

Wij hebben het College van Burgemeester en Wethouders van uw gemeente met brief d.d. 22 
april 2008 gemachtigd onze accountantsverklaring d.d. 21 april 2008 bij de jaarrekening 2007 
van uw gemeente op te nemen. Onze oordelen zoals opgenomen in deze accountantsverklaring 
zijn als volgt: 
 
Oordeel over de getrouwheid: Goedkeurend 
Oordeel over de rechtmatigheid Goedkeurend 
 
Hierbij zijn wij ervan uitgegaan dat de Raad de nu overlegde jaarrekening ongewijzigd vaststelt. 
Indien er nog wijzigingen worden aangebracht in de definitieve vorm van de jaarrekening dienen 
wij deze te beoordelen alvorens onze accountantsverklaring hierbij mag worden opgenomen. 
 
3.2 Controleverschillen getrouwheid en rechtmatigheid 

Tijdens uitvoering van onze controlewerkzaamheden voor de jaarrekening 2007 hebben wij een 
aantal controleverschillen geconstateerd. Deze zijn voor een deel in de jaarrekening 2007 – zoals 
deze aan u is aangeboden – gecorrigeerd.  
 
Tijdens de controle hebben wij fouten en onzekerheden hoger dan de rapporteringstolerantie, 
geconstateerd. In bijlage 1 bij dit verslag hebben wij het overzicht van deze controleverschillen 
opgenomen. 
 
Samengevat ziet het overzicht er als volgt uit: 
 
  Fouten   Onzekerheden 
  €’000 Raming in € ‘000 

 

Totaal verschillen in kader van getrouwheid 1.936  723 
Totaal verschillen in het kader van het rechtmatigheid (incl. getrouwheid)  2.053  1.121 
 
 
In de bijlage 1 hebben wij bij elke fout en of onzekerheid een verwijzing opgenomen naar de 
paragraaf waar wij onze bevinding hebben toegelicht.  
 
Uit bovenstaand overzicht blijkt dat het totaal aan geconstateerde fouten en onzekerheden met 
betrekking tot de getrouwheid onder de goedkeuringstolerantie van 0,5% voor fouten en 3% voor 
onzekerheden blijft.  
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3.3 Toelichting op het oordeel 

De goedkeurende strekking van de accountantsverklaring voor zowel het getrouwheids- als het 
rechtmatigheidoordeel betekent dat de jaarrekening met een redelijke mate van zekerheid geen 
fouten of onzekerheden bevat die in totaliteit de voor de jaarrekeningcontrole gehanteerde 
goedkeuringstolerantie overschrijden. 
 
Uit hoofde van onze controletaak hebben wij de financiële gegevens zoals opgenomen in de 
jaarrekening en de verplichte bijlagen bij de jaarrekening, gecontroleerd. 
De in de programmarekening en in het jaarverslag opgenomen beleidsgegevens, 
prestatiegegevens en toelichtingen daarop, hebben wij niet gecontroleerd. In het kader van onze 
opdracht hebben wij deze gegevens alleen getoetst op tegenstrijdigheden met de in de 
jaarrekening opgenomen informatie. 

3.4 Oordeel naar aanleiding van controle verantwoording in het kader van SISA 

Vanaf 2006 dient de gemeente zich niet langer afzonderlijk te verantwoorden over de 
aanwending van een aantal ontvangen specifieke uitkeringen. In plaats hiervan dient voor deze 
specifieke uitkeringen de verantwoordingsinformatie te worden opgenomen in een bijlage bij de 
jaarrekening waarbij het hiervoor te hanteren model verplicht is voorgeschreven. Deze bijlage is 
door ons betrokken in de controle van de jaarrekening 2007 van uw gemeente. Op grond van de 
nota verwachtingen accountantscontrole kan de controle voor de in de bijlage bij de jaarrekening 
opgenomen indicatoren ‘zonder financiële vaststelling’ beperkt blijven tot het beoordelen van de 
deugdelijke totstandkoming ervan. 
 
Voor de hierbij eventueel geconstateerde bevindingen gelden op grond van artikel 5, lid 4 van het 
BAPG zwaardere rapporteringstoleranties dan de rapporteringstolerantie, welke wij met uw Raad 
zijn overeengekomen voor de controle van de jaarrekening (zie hiervoor paragraaf 2.6 van dit 
verslag). 
 
Op grond van ons onderzoek en rekening houdend met de voorgeschreven kleinere 
rapporteringtolerantie per specifieke uitkering hebben wij geen fouten en/of onzekerheden 
geconstateerd. 

3.5 Niet financiële beheershandelingen 

Handelingen en beslissingen van niet-financiële aard vallen buiten de scope van de rechtmatig-
heidscontrole door de accountant. De accountant toetst deze handelingen en beslissingen niet 
inhoudelijk door gegevensgericht onderzoek. Volstaan wordt in dit kader met het beoordelen van 
het interne systeem van risicoafwegingen. Binnen dit systeem moeten voorwaarden zijn gescha-
pen om risico’s goed te kunnen beoordelen en in de tijd te kunnen volgen. 
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Wij hebben ons een beeld gevormd over de wijze van totstandkoming van de inventarisatie van 
de risico’s en de getrouwe weergave van de hieruit mogelijk voortvloeiende financiële gevolgen 
in de paragraaf weerstandsvermogen van het jaarverslag. Daarnaast hebben we gericht geïnfor-
meerd naar de lopende procedures waarbij de gemeente betrokken is, teneinde indicaties te ver-
krijgen over de eventuele risico’s op dit vlak.  
Op grond hiervan beschikken wij niet over aanwijzingen die een nader onderzoek naar de (finan-
ciële) gevolgen noodzakelijke maakt. 

3.6 Informatie uit hoofde van onze functie als controlerend accountant 

In onderstaand schema hebben wij een aantal onderwerpen opgenomen die u als Raad 
behulpzaam kunnen zijn bij het invullen van uw controlerende rol. 
 

Aandachtsgebied Mededeling 
 Algemeen aanvaarde controlestandaarden 
Onze controle is verricht in overeenstemming met Nederlands recht 
waaronder het Besluit Accountantscontrole Provincies en Gemeenten. Dit 
betekent dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de 
jaarrekening geen onjuistheden van materieel belang bevat. Onderdeel van 
onze controle is het uitvoeren van een evaluatie van de interne 
beheersingsmaatregelen teneinde de mate en diepgang van onze 
testwerkzaamheden te plannen. 

 
Bij de jaarrekening 2007 hebben wij een goedkeurende 
accountantsverklaring afgegeven op het gebied van de getrouwheid en 
een goedkeurend oordeel voor wat betreft de rechtmatigheid. 
 

Belangrijke verslaggevinggrondslagen 
Wij beoordelen de keuze van en de wijzigingen in belangrijke 
verslaggevingsgrondslagen en controleren de toepassing van het Besluit 
Begroting en Verantwoording voor provincies en gemeenten (BBV). 

 
Er hebben zich in 2007 geen belangrijke wijzigingen voorgedaan in de 
gehanteerde verslaggevingsgrondslagen. 
 

Onze mening over de gehanteerde waarderingsgrondslagen en naleving van 
wettelijke bepalingen en richtlijnen voor de financiële verslaggeving 
Wij bespreken met het College en het management de kwaliteit en niet 
alleen de aanvaardbaarheid van de gehanteerde waarderingsgrondslagen, 
de consistente toepassing daarvan alsmede de duidelijkheid en 
volledigheid van de jaarverslaggeving. In deze bespreking komen tevens 
zaken aan de orde die een significante invloed hebben op de kwaliteit van 
de jaarverslaggeving, zoals: 
- nieuwe of gewijzigde waarderingsgrondslagen; 
- schattingen, beoordelingen en onzekerheden; 
- bijzondere transacties; 
- waarderingsgrondslagen met betrekking tot significante jaarrekening
 posten, inclusief het tijdstip waarop transacties plaatsvinden en de 
 periode waarin die worden verantwoord. 

 
De gekozen waarderingsgrondslagen zijn aanvaardbaar en consistent 
toegepast met betrekking tot de significante jaarrekeningposten en 
bijzondere transacties. Dit geldt tevens voor het tijdstip waarop die 
transacties hebben plaatsgevonden, de periode waarin zij zijn 
verantwoord en de desbetreffende toelichtingen in de jaarrekening. 
 

Verschillen van inzicht met het management over administratieve en 
verslaggevingkwesties  

Er waren geen verschillen van inzicht met het College en het 
management over de waarderingsgrondslagen, de financiële 
administratie, de verslaggeving of onze controlewerkzaamheden. 

Beoordelingen en schattingen van het management  
Voor het opstellen van de jaarrekening moeten vaak schattingen worden 
gemaakt. Bepaalde schattingen zijn van bijzonder belang door hun invloed 
op de jaarrekening en de waarschijnlijkheid dat toekomstige gebeurtenissen 
significant afwijken van de verwachtingen van het College en het 
management. 

 
Wij onderschrijven de schattingen en de wijze waarop deze worden 
gemaakt door het management en het College. 
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Aandachtsgebied Mededeling 
Volledigheid verplichtingen, claims, risico’s en garanties 
De gemeente ………. gaat gedurende een boekjaar tal van transacties aan. 
Het overgrote deel van deze transacties hebben hun weerslag in de 
financiële administratie. Een deel van de door uw gemeente in 2007 
aangegane transacties heeft geen weerslag in de financiële administratie 
over 2007, terwijl hieruit wel financiële consequenties kunnen volgen. Als 
voorbeeld in dit kader noemen wij afgesloten contracten en 
aansprakelijkheidsstellingen. 

 
Aangezien wij als accountant niet in staat zijn vast te stellen dat alle niet 
uit de administratie blijkende relevante verplichtingen, risico’s en 
garanties volledig en juist in de jaarrekening zijn verwerkt, hebben wij het 
College gevraagd schriftelijk te bevestigen dat bij het opmaken van de 
jaarrekening alle relevante (en bekende) feiten en omstandigheden zijn 
betrokken. 

Werking van de interne beheersingsmaatregelen (waaronder de 
continuïteit en betrouwbaarheid) van de geautomatiseerde 
gegevensverwerking 
In het kader van de controle van de jaarrekening brengt de accountant 
verslag uit omtrent zijn bevindingen met betrekking tot de continuïteit en 
betrouwbaarheid van de geautomatiseerde gegevensverwerking. Onze 
controle was niet primair gericht op het doen van een uitspraak omtrent de 
continuïteit en betrouwbaarheid van (delen van) de geautomatiseerde 
gegevensverwerking en wij hebben daartoe ook geen opdracht van het 
management ontvangen. 

 
 
 
Wij hebben het College in het kader van de continuïteit en 
betrouwbaarheid van de geautomatiseerde gegevensverwerking adviezen 
gegeven. 
 

Overige informatie in documenten die de gecontroleerde jaarrekening 
bevatten 

Uit hoofde van onze wettelijke controletaak hebben wij alleen de 
jaarrekening gecontroleerd. Het jaarverslag is door ons beoordeeld op 
mogelijke tegenstrijdigheden met de jaarrekening. 

Materiële fouten, fraudes en illegale handelingen 
 

Hoewel hier niet specifiek op gericht, hebben onze 
controlewerkzaamheden het afgelopen jaar geen materiële fouten, 
fraudes of andere illegale handelingen, uitgevoerd door het College, het 
management of andere werknemers, aan het licht gebracht. 

Onze onafhankelijkheid 
Onafhankelijkheid is naast deskundigheid een van de pijlers van onze 
beroepsuitoefening. Wij hechten aan onze reputatie op het gebied van 
deskundigheid en onafhankelijkheid. 
Wij kennen een groot aantal maatregelen, vastgelegd in een continu 
geactualiseerde database, die de onafhankelijkheid dienen te waarborgen. 
Periodiek wordt de naleving van interne en externe onafhankelijkheids-
voorschriften beoordeeld, bijvoorbeeld ten aanzien van potentieel 
conflicterende diensten en de financiële onafhankelijkheid. Onze 
professionals moeten jaarlijks hun onafhankelijkheid bevestigen. 

 
Wij voldoen op alle punten aan de onafhankelijkheidsregelgeving die op 
ons van toepassing is. 
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4 Analyse resultaat 2007 en ontwikkeling financiële positie ultimo 2007 

4.1 Analyse resultaat 

Het positieve resultaat over 2007 na bestemming bedraagt € 3.010.000 ten opzichte van een 
begroot resultaat van € 526.000 negatief waar nog vanuit werd gegaan in de laatste tussentijdse 
bestuurlijke rapportage. 
Bij de totstandkoming van dit resultaat is reeds rekening gehouden met de toevoegingen aan de 
reserves tot een bedrag van per saldo € 53.664.000 en tussentijdse onttrekkingen aan reserves tot 
een bedrag van € 25.610.000. Per saldo is derhalve sprake geweest van een tussentijdse 
resultaatbestemming van € 28.054.000 positief. In de vastgestelde primaire begroting inclusief 
wijzigingen was hiervoor een bedrag voorzien van € 851.000 negatief. 
 
Analyse op hoofdlijnen 
Het totaal van de baten en lasten over 2007 kan als volgt worden weergegeven. 
   Primaire Herziene  Verschil 
    begroting begroting Rekening rekening- 
(in duizenden €) 2007 2007 2007 begroting 
         

Lasten  450.661 467.078 488.540 21.462 
Baten   449.810 504.162 519.604 14.902 
         

Resultaat voor bestemming (A)  (851) 37.084 31.064 6.020 
         

 
Dotaties reserves (lasten)  3.865 59.001 53.664 5.337 
Onttrekkingen reserves (baten)   4.716 21.391 25.610 4.219 
         

Saldo mutaties reserves (B)  (851) 37.610 28.054 9.556 
         

Resultaat na bestemming (A-B)  − (526) 3.010 3.536 
         

De omvangrijke afwijkingen tussen de rekening en de begroting worden voornamelijk 
veroorzaakt door hogere lasten welke direct worden gedekt door hogere baten, onjuiste 
verwerking van mutaties van voorzieningen (dubbeltellingen) en het wegvallen van de 
verkoopopbrengst van een geplande verkoop van een schoolgebouw. Bestedingen waar de 
gemeente eerder een voorziening heeft gevormd ten laste van het resultaat dienen bij besteding 
niet nogmaals ten laste van het resultaat geboekt te worden maar rechtstreeks ten laste van de 
voorziening. In de jaarrekening van de gemeente Haarlem zijn op deze wijze lasten verwerkt voor 
een bedrag van circa € 7,5 miljoen. 
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Wij adviseren u de systematiek met betrekking tot de mutaties van voorzieningen aan te passen. 
Baten en lasten dienen slechts eenmaal middels de exploitatie verantwoord te worden. 
Momenteel heeft de gemeente Haarlem de in het verleden middels de exploitatie gevormde 
voorzieningen vrij laten vallen ter dekking van de lasten in 2007. 
 

Afwijkingen van de herziene begroting 
De werkelijke baten en lasten verschillen ten opzichte van de herziene begroting op een aantal 
programma’s aanzienlijk. Met de toelichting op de programmarekening verantwoordt het College 
zich over het wel of niet rechtmatig zijn van de begrotingsoverschrijdingen.. Door het platform 
rechtmatigheid is hiervoor als hulpmiddel een classificatie opgesteld. Deze classificatie bij de 
toelichting op de programma’s gehanteerd. 
 
De afwijkingen ten opzichte van de herziene begroting worden met name veroorzaakt door de 
systematiek van het budgetbeheer en het onjuist toepassen van de verslaggevingsregels bij de 
begroting (wijzigingen). Mede in het kader van het rechtmatigheidbeheer (begrotingscriterium) 
zijn wij van mening dat het begrotingbeheer verdere verbetering behoeft. Een belangrijke 
randvoorwaarde voor verdere verbeteringen in het begrotingsbeheer, is de verbetering van de 
kwaliteit van het budgetbeheer en de kennis van BBV bij de sectoren/taakvelden. 
 
Gezien de grote afwijking die is opgetreden tussen het geprognosticeerd resultaat en het uitein-
delijk gerealiseerd resultaat kan geconcludeerd worden 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. Tussentijdse toetsing op de naleving van de verslagge-
vingregels is in dit kader van belang. 

Toelichting afwijking lasten 
De totale afwijking van de herziene begroting ten opzichte van de feitelijke realisatie bedraagt 
€ 21.462 negatief (hogere lasten). Deze afwijkingen zijn onderstaand per programma weergeven. 
Voor een nadere verklaring van de afwijkingen verwijzen wij naar de toelichting op de 
programmarekening zoals opgenomen in hoofdstuk 2 van de jaarrekening. 

Toelichting afwijking baten 
De totale afwijking van de herziene begroting ten opzichte van de feitelijke realisatie bedraagt 
€ 15.442 positief. Deze afwijkingen zijn onderstaand per programma weergeven. Voor een 
nadere verklaring van de afwijkingen verwijzen wij naar de toelichting op de programmarekening 
zoals opgenomen in de jaarrekening op de pagina’s  
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Toelichting afwijking mutaties reserves 
In principe kunnen er geen afwijkingen zijn (kadernota 2007). Zijn deze er wel dan is dit of 
‘systematiek’ (en zo vastgelegd in een raadsbesluit) of de mutatie is fout (had dus niet mogen 
plaatsvinden en leidt dus tot zowel een rechtmatigheids als een getrouwheidsfout). 

4.2 Financiële positie ultimo 2007 

Het eigen vermogen bedraagt ultimo 2007 volgens de jaarrekening, exclusief het resultaat na 
bestemming volgend uit de programmarekening € 73,4 miljoen (2006: € 43,4 miljoen), waarvan € 
50,3 miljoen betrekking heeft op bestemmingsreserves en € 23,0 miljoen op de algemene reserve 
(2006 € 7,9 miljoen). 
 
Het eigen vermogen (exclusief het resultaat 2007) is als volgt opgebouwd: 
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Zoals uit bovenstaande grafiek is af te lezen is zichtbaar dat het afgelopen jaar de 
vermogenspositie van de gemeente Haarlem fors is toegenomen. Dit is het gevolg van de 
ingezette bezuinigingen de afgelopen jaren welke ten doel hadden de vermogenspositie te 
verbeteren. Wel wijzen wij u erop dat als onderdeel van de algemene reserve een bedrag van €10 
miljoen is ‘geoormerkt’ ten behoeve de realisatie van een parkeergarage op de Nieuwe Gracht. 
 
De solvabiliteitspositie (de verhouding eigen vermogen gedeeld door het balanstotaal in %) van 
de gemeente Haarlem bedraagt circa 13% (2006 8%). Haarlem heeft hiermee in vergelijking met 
de grote gemeenten in Nederland (37%) en alle gemeenten in Nederland (33%) een lage 
solvabiliteit. Dit betekent dat de gemeente Haarlem ten opzichte van andere gemeenten met meer 
vreemd vermogen is gefinancierd en hierdoor hogere rentelasten heeft. 
 
Met betrekking tot 2007 is een voordelig resultaat gerealiseerd van € 3.536.000 ten opzichte van 
de begroting.  
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Bij de beoordeling van de nu uit de balans ultimo 2007 blijkende financiële positie dient in 
aanmerking te worden genomen dat bij de samenstelling ervan nog geen rekening is gehouden 
met de navolgende effecten: 
• Door uw gemeente zijn meerjarige rechten en verplichtingen aangegaan waarvan de 

financiële consequenties nu niet zijn betrokken bij de bepaling van de financiële positie op 
balansdatum. Enkele ervan zijn opgenomen in de paragraaf ‘niet uit de balans blijkende 
verplichtingen’ van de jaarrekening 2007. 

• In de paragraaf ‘weerstandsvermogen’ van het jaarverslag is informatie opgenomen over de 
risico’s, welke uw gemeente loopt en waarvan de eventuele financiële consequenties op het 
moment van opmaken van de jaarrekening nog onzeker zijn worden betrokken bij de 
bepaling van de financiële positie per jaareinde 2007. Voorzover deze risico’s leiden tot 
concrete verplichtingen zullen deze een negatief effect hebben op de financiële positie. 

4.2.1 Weerstandsvermogen 

In het jaarverslag is onder andere de paragraaf weerstandsvermogen opgenomen, welke 
informatie bevat over de weerstandscapaciteit, de risico’s en het beleid dat hieromtrent gedurende 
2007 is gevoerd. 
 
De raad heeft met de nota reserves en voorzieningen, vastgesteld in 2003, de gewenste hoogte 
van de reserves van de gemeente Haarlem vastgesteld. Deze nota zal in 2008 worden herzien. In 
relatie hiermee hebben wij vernomen dat op dit moment een projectgroep met ondersteuning van 
het Nederlands Adviesbureau Risicomanagement bezig is met de voorbereiding van de invoering 
van risicomanagement en met de berekening van de hoogte van het weerstandsvermogen. 
Hiervoor worden de huidige risico’s gewaardeerd uitgaande van de voor de jaarrekening 2007 
geïnventariseerde risico’s. 
 
Naast de waardering van de risico’s zoals deze ten tijde van het opmaken van de jaarrekening 
2007 zijn geïnventariseerd dient tevens rekening gehouden te worden met de mogelijkheid om 
onvoorziene negatieve resultaten op te kunnen vangen. 
 
In verband met het ontbreken van de waardering van de risico’s bestaat momenteel nog 
onvoldoende inzicht in de benodigde weerstandscapaciteit.  

Bestemmingsreserves 
Voor een overzicht van de bestemmingsreserves verwijzen wij naar de bijlage staat van reserves en 
voorzieningen zoals opgenomen in de jaarrekening.  
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5 Bevindingen in het kader van de controle 

5.1 Verslaggeving 

De verslaggeving van de gemeente Haarlem voldoet in algemene zin aan het BBV. Specifiek 
dient te worden opgemerkt dat aan een aantal bepalingen van het BBV niet volledig op de juiste 
wijze voldaan wordt. Zo is er door de gemeente Haarlem voor gekozen om de toelichting op de 
programmarekening onder te brengen bij de programmaverantwoording en deze niet nogmaals 
kort op te nemen bij de toelichting op de programmabegroting in de jaarrekening. Daarnaast 
schrijven het BBV een aantal verplichte toelichtingen voor welke niet zijn opgenomen in de 
jaarrekening van de gemeente Haarlem. 

5.2 Informatiewaarde van de jaarstukken 2007 

Naar onze mening heeft de gemeente Haarlem een forse verbetering gerealiseerd in de 
informatiewaarde van de jaarrekening. De teksten en toelichtingen zijn goed leesbaar en ook de 
visuele ondersteuning met grafieken maakt het geheel overzichtelijk. Wij adviseren u deze layout 
verbeteringen tevens door te voeren in het jaarrekening onderdeel. Verbeteringen kunnen worden 
aangebracht in de toelichtingen. Deze zijn op onderdelen nog summier te noemen. 
 
Over het algemeen kan worden gesteld dat de jaarstukken een goed beeld verschaffen van het 
(financiële) reilen en zeilen van de gemeente Haarlem. De programmaverantwoording 2007 sluit 
aan op de begroting 2007 en geeft inzicht in de resultaten over 2007.  
 
Een belangrijke stap is het - verder - uitwerken van de beleids- en prestatie-indicatoren bij de 
programma’s en domeinen waar dat nog verbetering behoeft (meer Specifiek, Meetbaar, 
Acceptabel, Realistisch, Tijdgeboden) zodat ook de (tussentijdse). Daarnaast is van belang ook 
tussentijds over de belangrijkste beleids- en prestatie-indicatoren te rapporteren, mede ter borging 
van tijdige meting en bijsturing, zowel op beleidsniveau (doelstellingen) als beheersniveau 
(prestaties). 

5.3 Totstandkoming van de jaarstukken 2007 

Ten behoeve van de totstandkoming van de jaarrekening 2007 zijn intern de taken en 
bevoegdheden duidelijk toegewezen en is een planning opgesteld. Wij constateren dat de 
jaarrekening uiteindelijk binnen de planning gereed is gekomen maar dat binnen (voormalige) 
sectoren jaarstukken ten behoeve van het balansdossier, specificaties en onderbouwingen niet 
tijdig zijn opgeleverd. 
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Voor wat betreft het uitvoeren van interne controlemaatregelen, zowel op het gebied van de 
rechtmatigheid als de getrouwheid hebben wij veel aanvullende werkzaamheden verricht om tot 
een oordeel over de jaarrekening te kunnen komen. Daarbij is de controle sterk bottom-up 
georiënteerd geweest. Eerst bij de aanlevering van de concept jaarrekening kan een meer top-
down benadering worden gehanteerd. Dit heeft geleid tot een uitloop van de controle, alsmede tot 
omvangrijke extra inzet en meerwerk. 
 
Naar onze mening zou de controle efficiënter kunnen worden uitgevoerd indien deze eerst start 
op het moment dat de geconsolideerde jaarrekening van de gemeente gereed is. Dan zal ook de 
gemeente meer in staat zijn daadwerkelijk controle uit te oefenen, door middel van top-down 
analyses, op het proces van totstandkoming van de jaarrekening. Ten behoeve van de tijdigheid 
van de controle en verstrekking van de jaarstukken aan college en raad zal de geconsolideerde 
jaarrekening dan eerder beschikbaar moeten zijn. 

5.4 Belangrijkste bevindingen in het kader van het getrouwheidsonderzoek 

De belangrijkste bevindingen en aanbevelingen naar aanleiding van onze controle op het gebied 
van de getrouwheid betreffen: 

5.4.1 Onderhanden werk grondexploitatie 

De boekwaarde onderhanden werk grondexploitatie in de jaarrekening ultimo 2007 bedraagt € 24,3 
miljoen en is als volgt opgebouwd.  
 
 € 

Niet in exploitatie genomen bouwgronden 6.185 
Grondexploitatie 21.381 
Af: Voorziening (toekomstige) verliezen (3.223) 
   

   24.343 
   

 
De resultaten op de grondexploitatie over 2007 bedragen 2,1 miljoen positief en zijn rechtstreeks 
verrekend met de Reserve grondexploitatie. De reserve kent als gevolg van deze verwerking het 
volgende verloop 
 
Stand reserve 1 januari (300.000) 
Dotatie resultaat 2007 2.100.000 
   

Stand reserve 31 december 1.800.000 
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Het positieve resultaat 2007 ad € 2,1 miljoen is voor een groot deel te verklaren door de vrijval van 
voorzieningen in 2007: 
Vrijval Raaks als gevolg van aanbestedingsvoordelen 400.000 
Vrijval Amsterdamse Buurt door de inzet van de vrijgevallen RBWS gelden 1.200.000 
Vrijval Amcor als gevolg van een hogere verkoopprijs 1.000.000 
Hogere voorziening Houtmarkt door lagere verwachte verkoopprijs (800.000) 
   

Totaal     1.800.000 
   

 
Als gevolg van de toevoeging van het positieve resultaat 2007 vertoont de reserve grondexploitatie 
ultimo 2007 weer een positief saldo. Hierna gaan wij nader in op het onderhanden werk van de 
grondexploitaties. 
 
Niet in exploitatie genomen bouwgronden 
Onder de voorraden in de balans is voor een bedrag van € 6,1 miljoen de niet in exploitatie 
genomen bouwgronden opgenomen. Een van de complexen in dit kader betreft het 
Recreatiegebied Haarlem Noord met een boekwaarde van 0,9 miljoen (2006 0,8 miljoen), 
waarvan inmiddels bekend is dat deze grond niet in exploitatie zal worden genomen. In deze 
situatie dient verantwoording onder de materiele vaste activa plaats te vinden en zal de 
waardering tegen boekwaarde dan wel lagere marktwaarde plaats dienen te vinden. Ook voor 
ander gronden binnen deze categorie kan dit van toepassing zijn. 
 
Wij adviseren u het College de waardering van niet in exploitatie genomen bouwgronden in 2008 
nader te laten analyseren en waar nodig de verantwoordingswijze van de boekwaarde te herzien. 
 
Daarnaast is het gebruikelijk jaarlijks rente toe te voegen aan de boekwaarde van de niet in 
exploitatie genomen bouwgronden. Wij wijzen u erop dat dit uitsluitend mogelijk is, indien 
inzicht bestaat in de marktwaarde van het actief. Indien de boekwaarde immers gelijk is aan de 
marktwaarde dient activering van rente achterwege te blijven.  
 
Wij adviseren u duidelijk spelregels op te zetten ten aanzien van de mogelijkheid tot 
renteactivering en toe te zien op de naleving daarvan. 
 
In exploitatie genomen bouwgronden 
Voor de in exploitatie genomen bouwgronden (21,4 miljoen) is in een groot aantal gevallen sprake 
van een programma waarin diverse deelcomplexen zijn opgenomen. Hierbij is voor elk programma 
een verzamelexploitatie geopend, waarop voorbereidingskosten en kosten die niet eenvoudig aan 
de deelcomplexen zijn toe te rekenen (bovenwijkse voorzieningen) worden geboekt. Hierdoor is 
het niet goed mogelijk de winst- of het verlies per deelcomplex te bepalen. 
 
Wij adviseren u de kosten zoveel als mogelijk toe te rekenen aan de deelcomplexen en het 
werken met verzamelexploitatie zo veel mogelijk te beperken. Voor bovenwijkse voorzieningen 
adviseren wij u een voorziening en/of reserve in te stellen, die vanuit de exploitaties worden 
gevoed. 
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Daarnaast zijn binnen het programma spoorzone deelcomplexen opgenomen, waarvoor nog geen 
grondexploitatieopzet door de raad is vastgesteld tot een bedrag van ongeveer 11 miljoen. Voor 
een bedrag van 9 miljoen heeft dit betrekking op het gebied Amcor dat in 2008 zal worden 
afgestoten. Aangezien voor deze deelexploitaties nog geen grondexploitatieopzetten door de raad 
zijn vastgesteld dient verantwoording onder de niet in exploitatie genomen gronden plaats te 
vinden. 
 
Wij adviseren u de gronden waarvoor nog geen exploitatieopzet door de raad is vastgesteld te 
verantwoorden onder de niet in exploitatie genomen bouwgronden. 

5.4.2 Voorziening wachtgeld en boventalligen 

Als gevolg van de organisatieverandering is vrijwel het volledige personeel in nieuwe functies 
geplaatst. Voor de salarislasten van personen die geen regulieren werkzaamheden meer verrichten 
is ten laste van de exploitatie een voorziening gevormd. 

5.4.3 Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 

Inzake de WMO worden eigen bijdragen van cliënten door het CAK berekend, opgelegd en 
geïncasseerd. In de jaarrekening heeft de gemeente Haarlem de eigen bijdragen opgenomen 
voorzover deze door het CAK zijn ontvangen. Voor een bedrag van € 261.000 zijn door het CAK 
in 2008 eigen bijdragen opgelegd met betrekking tot 2007. Deze baten hebben betrekking op 
2007 en dienen in de jaarrekening te worden verantwoord. Wij bestempelen dit bedrag als fout. 

5.4.4 BTW-Compensatiefonds 

Inzake het BTW-Compensatiefonds heeft de fiscus een controle uitgevoerd. Op basis van de 
voorgestelde vaststellingsovereenkomst is een bedrag van €  2,4 miljoen voorzien ten laste van de 
belastingreserve BCF. 

5.4.5 Belastingen en heffingen 

Met ingang van 2007 worden opleggingen en incasso van een aantal belastingen en heffingen 
waaronder OZB, afvalstoffenheffingen en rioolrecht verzorgd door de gemeenschappelijke 
regeling Cocensus. Door de accountant van Cocensus is gerapporteerd over de baten en 
vorderingen inzake de verschillende belastingen en heffingen.  
 
 



  29 

Uit de concept rapportage blijkt dat met betrekking tot 2007 en voorgaande jaren voor een bedrag 
van € 601.000 aan belastingen en heffingen nog opgelegd moet worden en dat voor een bedrag 
van € 287.000 aan verminderingen en kwijtscheldingen moet worden verwerkt. Beide bedragen 
beschouwen wij als fout in de jaarrekening. 
 
In de jaarrekening van de gemeente is voor een bedrag van € 7,3 miljoen aan belastingdebiteuren 
opgenomen. Voor dubieuze belastingdebiteuren is een voorziening getroffen van € 1,1 miljoen. 
 
Ten aanzien van het proces inzake de informatievoorziening vanuit Cocensus merken wij op dat 
duidelijk sprake is van aanloopproblemen. De informatie vanuit Cocensus alamede van de 
accountant van Cocensus is laat tot onze beschikking gekomen. Hierdoor is pas relatief in het 
eindtraject inzicht verkregen in de hoogte en ontwikkeling van belastingbaten en heffingen, en 
belastingdebiteuren. 
 
Wij adviseren u de gang van zaken rondom de informatievoorziening vanuit Cocensus te 
evalueren teneinde voor 2008 een verbetering te realiseren. 

5.4.6 Nog te betalen bedragen 

Onder de nog te betalen bedragen van de sector stedelijke ontwikkeling in de balans is voor een 
bedrag van € 537.000 aan verplichtingen opgenomen, waar geen concrete onderbouwing aan ten 
grondslag ligt. Verplichtingen kunnen worden opgenomen indien in het boekjaar de opdracht is 
verstrekt en minimaal met de uitvoering van de werkzaamheden een aanvang is gemaakt. 
Aangezien hier niet aan is voldaan hebben wij deze verplichtingen als fout aangemerkt. 

5.4.7 Voorzieningen 

Voorziening bijzondere bijstand 
In de jaarrekening 2007 is een voorziening getroffen voor nog te verwachten uitgaven in het 
kader van bijzondere bijstand ter grootte van € 250.000. Deze voorziening is technisch op een 
onjuiste wijze gevormd en had feitelijk via de resultaatbestemming gevormd moeten worden. Wij 
hebben dit bedrag als fout aangemerkt. 

Voorziening nog uit te voeren werken 
De voorziening nog uit te voeren werken van de sector stedelijke ontwikkeling vertoont ultimo 
2007 een saldo van € 536.000. Hierin is voor een bedrag van € 377.000 een verplichting 
opgenomen inzake de claim geluidsoverlast van het NOVA college. Voor deze claim is reeds in 
2001 een voorziening getroffen. Op dit moment bestaat intern geen inzicht in de mate waarin de 
voorziening nog noodzakelijk wordt geacht.  
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Wij adviseren u de claim in 2008 nader te laten onderzoeken en de omvang van de voorziening 
hierop af te stemmen. 

5.4.8 Accountantsverklaringen ID-Banen 

Onderdeel van het werkdeel Wet Werk en Bijstand zijn de gelden voor ID-Banen 
(loonkostensubsidies) ter grootte van € 4,4 miljoen. Ten behoeve van de controle van genoemde 
gelden wordt gebruik gemaakt van accountantsverklaringen van diverse instellingen. Ten tijde 
van onze controle is 91% van de accountantsverklaringen ontvangen. Tot een bedrag van 
€ 398.000 is nog geen accountantsverklaring ontvangen. Dit bedrag hebben wij als onzekerheid 
aangemerkt. 
 
Van de onzekerheid van voorgaand jaar van € 1,7 miljoen hebben instellingen inmiddels allemaal 
accountantsverklaringen ingediend. Per heden resteert over 2006 geen onzekerheid meer. 
 
Voor 2008 worden nieuwe beleidsregels opgesteld die onder andere betrekking hebben op de 
wijze van verantwoorden door de diverse instellingen van ontvangen loonkostensubsidies. Hierbij 
zal de accountantsverklaring gaan vervallen. Wij adviseren u in de beleidsregels aandacht te 
besteden aan vervangende maatregelen op basis waarvan de gemeente kan vaststellen dat gelden 
zijn uitgeven met inachtneming van de geldende regelgeving inzake het werkdeel. 
 

5.4.9 Vordering AEB 

Door de sector SB is onder de transitoria overig een vordering op het Afval Energiebedrijf 
(AEB) opgenomen van € 550.000. Eenzelfde bedrag was ultimo 2006 opgenomen. De uitein-
delijke uitkering van het AEB bedroeg over 2006 € 1.059.000. Het besluit tot uitkering is door 
het AEB genomen in 2007. De door AEB gegeven omschrijving van de uitkering is ‘verlaging 
van de verwerkingskosten’.  
De opgenomen vordering over 2007 is gebaseerd op eerdere jaren. Er is geen verdere 
documentatie beschikbaar. Gezien het feit dat het uiteindelijke besluit door het AEB nog niet is 
genomen hebben wij deze vordering als onzekerheid bestempeld. 
 
Wij adviseren u het College nadere documentatie te verzoeken om deze post nader te 
onderbouwen. 
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5.4.10 Dividend Spaarnelanden 

In de jaarrekening is een vordering op Spaarnelanden opgenomen van € 173.000. Eenzelfde 
bedrag was ultimo 2006 en 2005 opgenomen. Het besluit tot uitkering inzake boekjaar 2006 is 
door de AvA van Spaarnelanden genomen medio 2007.  
Aangezien het besluit door de AvA van Spaarnelanden inzake het boekjaar 2007 nog niet is 
genomen hebben wij deze vordering als onzekerheid bestempeld. 
 
In overeenstemming met de voorschriften voor jaarverslaggeving mogen dividendvorderingen 
eerst worden opgenomen nadat daartoe een besluit door de AvA van de betreffende instelling is 
genomen. 
 

5.4.11 Afschrijving schoolgebouwen 

De afschrijvingstermijnen die zijn gehanteerd in de activastaat zijn in overeenstemming met het 
‘Besluit afschrijvingstermijnen 2006’. Volgens de BBV (artikel 64 lid 3) dienen afschrijvings-
termijnen afgestemd te zijn op de verwachte toekomstige gebruiksduur.  
 
Wij hebben geconstateerd dat met betrekking tot investeringen tot en met 2003 in een aantal 
gevallen afschrijvingstermijnen worden gehanteerd die afwijken van de termijnen die bij andere 
lagere overheden worden gehanteerd. Waarbij de binnen uw gemeente gehanteerde termijnen in 
een aantal gevallen lang voorkomen. 
 
Wij adviseren u de afschrijvingsystematiek op investeringen tot en met 2003 te heroverwegen en 
af te stemmen op de in te schatten verwachte toekomstige gebruiksduur. Voor gebouwen achten 
wij een afschrijvingsperiode van 60 jaar te lang. 

5.5 Belangrijkste bevindingen in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek 

5.5.1 Wet Werk en Bijstand inkomensdeel 

Gedurende 2007 hebben vanuit het bedrijfsbureau en bureau Controlling diverse onderzoeken 
plaatsgehad inzake de naleving van wet- en regelgeving op het gebied van de WWB, IOAW en 
IOAZ. Op basis van de uitkomsten van deze onderzoeken zijn aanzienlijk tekortkomingen 
geconstateerd. 
 
Naar aanleiding van deze tekortkomingen heeft in de periode december 2007 tot en met maart 
2008 een herstelactie waarin op een negental tekortkomingen alle relevante dossiers zijn hersteld. 
Naar aanleiding van deze herstelactie is intern een rapportage vastgesteld. Deze rapportage 
hebben wij beoordeeld. Hierover hebben wij separaat gerapporteerd aan de hoofdafdeling. 
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Op basis van de herstelactie zijn alle tekortkomingen en fouten hersteld. Omdat het herstellen van 
de fouten voor een groot deel plaats heeft gevonden in 2008, hebben in 2007 betalingen 
onrechtmatig plaatsgehad. De rechtmatigheidfout bedraagt € 117.000. 
 
Op grond hiervan hebben wij deze post voor een bedrag van € 117.000 als fout meegenomen in 
het kader van het rechtmatigheidonderzoek en opgenomen in bijlage 1. Ondanks de in 2007 
geconstateerde problemen merken wij op de fout ten opzichte van 2006 aanzienlijk lager is. 

5.5.2 WMO 

De auditcommissie heeft de WMO meegegeven als specifiek aandachtspunt in onze rapportage.  
 
De WMO is per 1 januari 2007 van kracht geworden. De gemeente Haarlem heeft op 
voortvarende wijze invulling gegeven aan de opzet, werking en controle op de werkprocessen 
rondom de WMO. Niettemin heeft de Raad ingestemd met het buiten werking laten van de 
gevolgen op gebied van rechtmatigheid van relevante bepalingen uit de WMO-verordening. Wij 
merken hierbij op dat het niet kunnen voldoen aan de rechtmatigheidsaspecten buiten de 
invloedssfeer ligt van de gemeente en met name wordt veroorzaakt door de partners op het gebied 
van het leveren van huishoudelijke hulp. 
 
Terzake van de naleving van wet- en regelgeving heeft de gemeente in samenspraak met ons een 
verbijzonderd interne controle onderzoek uitgevoerd. In het onderzoek is nagegaan of 
verstrekkingen en betalingen hebben plaatsgevonden met inachtneming van de relevante wet- en 
regelgeving, waaronder de Haarlemse verordening. Het onderzoek is op een zeer grondige en 
gedegen wijze uitgevoerd. Juist daarom zijn de conclusies, waarbij geconstateerd kan worden dat 
geen sprake is van onrechtmatigheden (met uitzondering van het niet kunnen vaststellen van de 
rechtmatigheid van uitgaven huishoudelijke hulp) zeer goed te noemen.  
 
In 2007 is gebleken dat de zorgverleners niet in staat zijn te rapporteren over de geleverde 
huishoudelijke hulp op cliëntenniveau. Hierdoor kan de gemeente Haarlem geen controle 
uitoefenen of de door zorgverleners gefactureerde hulp overeenkomt met de hulp (met name de 
aard HH1 of HH2 en de duur, een aantal uur per week) waarvoor de cliënt is geïndiceerd.  
 
Ten behoeve van de bepaling van de last voor de gemeente uit hoofde van huishoudelijke hulp is 
uitgegaan van het zogenaamde klassengemiddelde, aantal cliënten en het bijbehorende tarief. Op 
deze wijze zijn de lasten alsmede de verplichtingen uit hoofde van huishoudelijke hulp op een 
zorgvuldige en meest redelijke wijze ingeschat. 
 
Inzake de woningaanpassingen zijn met ingang van de jaarrekening 2007 de lasten op basis van 
verleende beschikkingen berekend, in plaats van op basis van betaalde bedragen. Terzake is een 
verplichting opgenomen van circa € 1 miljoen. Op deze wijze wordt rechtgedaan aan het 
opnemen van de aangegane verplichtingen door de gemeente. 
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Wij zijn van mening 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. 

5.6 Bevindingen controle verantwoording in het kader van SiSa 

Vanaf 2006 dient de gemeente zich niet langer afzonderlijk te verantwoorden over de 
aanwending van een aantal ontvangen specifieke uitkeringen. In plaats hiervan dient voor deze 
specifieke uitkeringen de verantwoordingsinformatie te worden opgenomen in een bijlage bij de 
jaarrekening waarbij het hiervoor te hanteren model verplicht is voorgeschreven. 
 
Deze bijlage is door ons betrokken in de controle van de jaarrekening 2007 van uw gemeente. 
Voor de hierbij eventueel geconstateerde bevindingen gelden op grond van artikel 5, lid 4 van het 
BAPG zwaardere rapporteringstoleranties dan de rapporteringstolerantie, welke wij met uw Raad 
zijn overeengekomen voor de controle van de jaarrekening (zie hiervoor paragraaf 2.6 van dit 
verslag). 
 
Op grond van ons onderzoek en rekening houdend met de voorgeschreven kleinere 
rapporteringstolerantie per specifieke uitkering hebben wij geen fouten en/of onzekerheden 
geconstateerd. 
 
Bovenstaande bevindingen zullen wij overnemen op het door het Ministerie van Bzk verplicht 
voorgeschreven format ‘SISA verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen’. Dit format 
dient door uw gemeente samen met een aantal andere verplicht voorgeschreven 
verantwoordingsstukken voor 15 juli a.s. elektronisch bij het CBS te worden aangeleverd. 
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B E D R I J F S V O E R I N G  
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6 Bevindingen in het kader van de bedrijfsvoering 

6.1 Inleiding 

De accountantscontrole richt zich primair op de getrouwe en rechtmatige verantwoording van 
baten en lasten en balansmutaties. De controle van de rechtmatigheid richt zich op de naleving 
van relevante wet- en regelgeving en besluiten van de Raad, voor zover de foutenkans die 
voortvloeit uit het niet naleven van de wet- en regelgeving en/of raadsbesluiten direct financiële 
consequenties heeft voor de jaarrekening. Wij toetsen primair of de organisatie voldoende 
maatregelen heeft getroffen om de naleving van wet- en regelgeving te waarborgen. Dit houdt in 
dat wij niet zelfstandig alle wet- en regelgeving in detail beoordelen op de mogelijkheid van het 
zich voordoen van (juridische en financiële) risico’s. 
 
In dit hoofdstuk geven wij onze bevindingen en aanbevelingen voor de beheersorganisatie 
voorzover deze sectoroverstijgend zijn. Deze bevindingen en aanbevelingen hebben wij 
ingedeeld conform de indeling uit de nota ‘Visie op planning en control’. Hierbij is een 2-deling 
te onderkennen tussen de organisatieaspecten en de vier elementen organisatie, processen, 
instrumenten en rollen en gedrag. 

6.2 Financiële administratie 

Met ingang van 1 januari 2008 wordt binnen de gemeente Haarlem de financiële administratie 
centraal gevoerd. Wij hebben geconstateerd dat momenteel een achterstand bestaat bij het 
verwerken van de financiële boekingen. Deze achterstand bestaat voornamelijk uit nog niet 
geboekte bankontvangsten en -betalingen.  
 
De achterliggende reden voor deze achterstand heeft zijn oorzaak in het nog niet beschikbaar zijn 
van de centrale administratie en verdeling van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
van de verschillende medewerkers. 

6.3 Organisatieaspecten 

De organisatieverandering heeft ingrijpende consequenties voor de inrichting van de 
beheersorganisatie. In de nota ‘Visie op planning en control’ is het verandertraject voor de 
planning en control organisatie beschreven. Ook de wijze waarop de (verbijzonderde) interne 
controle is opgezet is in de gemeente in ontwikkeling. Zo wordt nu gewerkt met zogenaamde 
PAT’s en is het toetsingskader verder uitgewerkt. 
 
Van belang voor de interne toets op getrouwheid en rechtmatigheid zijn de PATs waarmee de 
gemeente Haarlem de controle de naleving van kaders en richtlijnen toetst. Onderstaand schema 
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geeft het verband aan tussen kaders en richtlijnen (wetgeving en gemeentelijke verordeningen) en 
de interne controleplannen (de PATs). 
 

 
 
Het door de Raad vastgestelde normenkader (inventarisatie wet- en regelgeving) is door het 
college geoperationaliseerd in een toetsingskader voor de getrouwheid en de rechtmatigheid. 
 
Het toetsingskader is een inventarisatie van de binnen de wet- en regelgeving opgenomen 
financiële beheershandelingen. Vervolgens wordt vastgesteld dat het naleven van de financiële 
beheershandelingen binnen de gemeente is gewaarborgd door middel van het opzetten van 
beheersmaatregelen. Het vaststellen van het bestaan en de goede werking van deze beheersmaat-
regelen wordt getoetst door middel van IC-plannen. 
 
De gemeente Haarlem heeft in 2007 het toetsingskader nader uitgewerkt. Na voltooiing van de 
organisatieverandering in 2008 zal het toetsingskader worden gekoppeld aan beheersmaatregelen 
ter waarborging van de naleving. 
 
In het hiervoor geschetste traject van kaders en richtlijnen tot Interne controleplannen is het van 
belang dat duidelijk de verantwoordelijkheden vastliggen en de stappen een natuurlijk proces 
binnen de bedrijfsvoering gaan vormen. Wijzigingen die optreden binnen wet- en regelgeving 
zullen steeds moeten worden doorvertaald naar kaders en richtlijnen, beheersmaatregelen en 
interne controleplannen. Wij onderschrijven het beleggen van deze verantwoordelijkheid vanaf 
2008 in de nieuwe organisatie bij de concernstaf.  

6.4 Organisatie 

De organisatie van planning en control betreft het nader uitwerken van taken, bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden met betrekking tot planning en control in brede zin. Het betreft ook de 
inrichting van kaders voor financieel beheer zoals de verordening ex artikel 212 Gemeentewet, de 
inrichting van delegatie en mandaat en de budgethoudersregeling. 
 
In 2007 is de Concernstaf voortvarend van start 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. 
 
Control op de bedrijfsvoering en versterken van het zelfcontrolerend vermogen 
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In onze voorgaande rapportages hebben wij u geadviseerd de beheersorganisatie te verbeteren en 
daarmee de control op de bedrijfsvoering en het zelfcontrolerend vermogen te versterken door 
onder meer: 
• een planmatige interne controle op de werking van de beheersmaatregelen door de sectoren 

(straks hoofdafdelingen) aan de hand van interne controleplannen; 
• het meer integreren van verschillende controlactiviteiten in de gemeente. 
 
Wij hebben geconstateerd dat door alle sectoren de uitvoering van de verbijzonderde interne 
controle is opgepakt. Nog niet in alle gevallen is deze controle gebaseerd op interne 
controleplannen.  
 
Met betrekking tot de door de sectoren uitgevoerde (verbijzonderde) interne 
controlewerkzaamheden hebben wij de volgende opmerkingen: 
• (Verbijzonderde) controle rechtmatigheidbeheer is in 2007 nog onvoldoende verankerd in 

de interne controleplannen; 
• Verrichte interne controle werkzaamheden worden nog onvoldoende vastgelegd, waardoor 

wij bij onze controle onvoldoende kunnen steunen op de intern uitgevoerde 
werkzaamheden; 

• Geconstateerde bevindingen door de IC functionaris worden onvoldoende vastgelegd en 
besproken met betrokkenen; 

• Intern bestaan achterstanden in de uitvoering van de verbijzonderde IC werkzaamheden. 

6.5 Processen 

Bij de processen gaat het over de organisatie van de processen van de planning en controlcyclus 
en de tijdige en inhoudelijke aansluiting van de instrumenten. Het gaat met name om de interne 
processen die betrouwbaarheid van de informatievoorziening waarborgen.  
 
Verplichtingenadministratie 
Om te waarborgen dat informatie op betrouwbare wijze tot stand komt is een juiste en volledige 
administratie van verplichtingen essentieel. In de gemeente wordt niet overal even consequent 
met de verplichtingenadministratie omgegaan. (verplichtingen worden niet adequaat vastgelegd 
of blijven lange tijd openstaan en worden niet administratief afgehandeld nadat de facturen zijn 
verwerkt. Het risico bestaat dat budgethouders onvoldoende inzicht hebben in de realisatie van 
budgetten ten opzichte van de begroting waardoor hierover niet tijdig wordt gerapporteerd. 
 
Contractenregister 
De gemeente Haarlem is gestart met het opzetten van een contractenregister. Dit register is echter 
nog niet volledig en staat derhalve nog niet ter beschikking aan alle sectoren binnen de gemeente. 
Door het ontbreken van een contractenregister bestaat onvoldoende inzicht in contractrelaties met 
leveranciers. Hierdoor bestaat het risico dat sectoren inkopen verrichten bij andere partijen dan 
waarmee contracten zijn afgesloten. Daarnaast bestaat hierdoor onvoldoende inzicht in lopende 
verplichtingen hetgeen invloed heeft op de volledigheid van de niet uit de balans blijkende 
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verplichtingen die conform de BBV in de jaarrekening moeten worden vermelden. Daarnaast kan 
door het bundelen van inkopen voordelen worden behaald en loopt de gemeente het risico dat niet 
voldaan wordt aan aanbestedingsrichtlijnen omdat inkopen worden gespreid over de sectoren. 
Tot slot loopt de gemeente het risico dat contracten stilzwijgend worden verlengd terwijl sprake 
is van andere marktpartijen waarbij gunstigere voorwaarden kunnen worden overeengekomen. 

6.6 Instrumenten 

Bij instrumenten gaat het over de kwaliteit van het planning- en controlinstrumentarium en de 
aansluiting van de informatievoorziening op de behoeften. 
 
Informatievoorziening 
Bij onze tussentijdse controle hebben wij geconstateerd dat de tussentijdse informatievoorziening 
verder moet verbeteren. De innovatie van planning en control staat in de gemeente Haarlem hoog 
op agenda. In dat kader delen wij graag onze constateringen met u: 
• Bij het opstellen van de begroting zijn de beschikbare middelen leidend en wordt nog niet 

voldoende een relatie gelegd met de te leveren prestaties; 
• Bij een groot aantal sectoren zijn geen managementrapportages opgesteld en uitgebracht; 
• Een zichtbare interne controle op de tussentijdse informatievoorziening ontbreekt in de 

meeste gevallen; 
• Er is nog onvoldoende gestructureerd en tijdig inzicht in de uitputting van budgetten; 
• Niet in alle gevallen worden relevante verplichtingen vastgelegd; 
• Tussenrekeningen worden tussentijds niet voldoende geanalyseerd; 
• Een interne tussentijdse doorbelasting vanuit de kostenplaatsen vindt nog niet in alle 

gevallen volledig en tijdig plaats; 
• Onderlinge verrekeningen van vorderingen en schulden vinden niet in alle gevallen (tijdig) 

plaats. 

6.7 Rollen en gedrag 

Misbruik en Oneigenlijk gebruik 
Misbruik wordt gedefinieerd als: het opzettelijk niet, niet tijdig, onjuist of onvolledig verstrekken 
van gegevens met als doel ten onrechte overheidssubsidies of –uitkeringen te verkrijgen of niet 
dan wel een te laag bedrag aan heffingen aan de overheid te betalen. Misbruik heeft betrekking 
op bewuste misleiding om een onrechtmatig of onwettig voordeel te behalen hetgeen gelijk kan 
worden gesteld met fraude. Beheersmaatregelen die hierbij passen zijn fraudepreventie, hand-
having, fraudeopsporing en sancties. 
 
Oneigenlijk gebruik wordt gedefinieerd als het door het aangaan van rechtshandelingen, al dan 
niet gecombineerd met feitelijke handelingen, verkrijgen van overheidsbijdragen of het niet dan 
wel tot een te laag bedrag betalen van heffingen aan de overheid, in overeenstemming met de 
bewoordingen van de regelgeving maar in strijd met het doel en de strekking daarvan. 
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De beheersmaatregelen die hierbij passen zijn: handhaving, voorlichting, analyse toepassing en 
actualisering wet- en regelgeving. 
De gemeente Haarlem dient vast te stellen dat binnen de organisatie effectieve maatregelen zijn 
getroffen om fraude te voorkomen dan wel op te sporen. 
 
Het gaat daarbij met name om de betrouwbaarheid van gegevens van derden alsmede het integer 
handelen in de eigen organisatie. De gemeente dient beleid te formuleren ten behoeve van de aard 
en omvang van de controlemaatregelen om de betrouwbaarheid van gegevens van derden te 
bevorderen en vast te stellen (informatie die als basis dient voor gemeentelijke belastingen en 
heffingen, informatie van gesubsidieerde instellingen, informatie die als basis dient voor het 
verstrekken van uitkeringen e.d.). Ten behoeve van de integriteit in de organisatie is van belang 
beleid te formuleren op het gebied van gedragscodes, voorlichting en training, sancties e.d. 
De accountant dient de opzet van het M&O beleid en de feitelijke naleving hiervan te toetsen. 
Op grond van onze werkzaamheden die wij in het kader van onze interim-controle 2007 hebben 
uitgevoerd ten aanzien van het M&O beleid hebben wij de volgende bevindingen: 
• de gemeente heeft nog geen gemeentebreed M&O beleid vastgesteld; 
• in huidige verordeningen wordt beperkt aandacht geschonken aan misbruik en oneigenlijk 

gebruik van gelden; 
• ten aanzien van de eigen organisatie heeft de gemeente een gedragscode voor ambtenaren 

alsmede een klokkenluiderregeling opgesteld. 
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D E  I T  O M G E V I N G  I N  U W  
O R G A N I S A T I E  
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7 Geautomatiseerde gegegevensverwerking 

7.1 ICT Functie 

7.1.1 Beleidsplan voor de informatievoorziening 

In 2006 is het ‘Beleidsplan voor de Informatievoorziening’ opgesteld. Het beleidsplan geeft een 
beschrijving van de huidige situatie en de beoogde toekomst. Mede als gevolg van de 
reorganisatie heeft geen verdere uitwerking plaatsgevonden van de toekomstige 
informatiearchitectuur. Wij bevelen u aan in de loop van 2008 een nieuwe impuls te geven aan de 
in 2006 ingezette initiatieven gericht op de richtingsvorming op ICT-vlak. 

7.1.2 Informatiebeveiligingsbeleid 

Evenals voorgaande jaren blijven wij uw aandacht vragen voor het ontbreken van een formeel 
informatiebeveiligingsbeleid. De beveiligingsrisico’s nemen sterk toe, ondermeer als gevolg van 
de jaarlijks verdergaande digitalisering. Door het ontbreken van een formeel beveiligingsbeleid 
wordt het risico gelopen dat de getroffen maatregelen niet op elkaar aansluiten en/of in voldoende 
mate dekkend zijn en dat daardoor zwakheden in de beveiliging ontstaan. Het risico bestaat 
verder dat niet wordt voldaan aan de eisen gesteld vanuit de Wet Bescherming Persoonsgegevens 
(WBP) aan de beveiliging van persoonsgegevens. Wij hebben begrepen dat het voornemen 
bestaat in 2008 een informatiebeveiligingsbeleid op te stellen. Wij onderschrijven het belang 
hiervan en bevelen u aan het informatiebeveiligingsbeleid niet beperken tot de automatisering 
maar een multidisciplinair karakter te geven. 

7.1.3 Digitale dienstverlening 

Ernst & Young EDP Audit in 2007 een benchmark uitgevoerd naar de digitale dienstverlening 
onder alle 443 Nederlandse gemeenten. Tijdens de benchmark is ondermeer de interactiviteit van 
de digitale loketten beoordeeld. Uit het onderzoek blijkt de gemeente Haarlem maar voor twee 
van de twaalf onderzochte producten op het hoogste volwassenheidsniveau te scoren en scoort 
hiermee lager dan veel andere grote gemeenten. Een persoonlijk benchmark-rapport voor 
gemeente Haarlem is beschikbaar gesteld. 
 
Vorig jaar heeft gemeente Haarlem besloten tot samenwerking met GovUnited. Inmiddels zijn de 
eerste producten met behulp van DigiD aangeboden en is betalen met behulp van Ideal mogelijk 
geworden.  
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7.1.4 Logische toegangsbeveiliging informatiesystemen 

In het kader van de jaarrekeningcontrole hebben wij belangrijke beheersingsmaatregelen gericht 
op geautomatiseerde gegevensverwerking binnen enkele belangrijke informatiesystemen van 
gemeente Haarlem beoordeeld. Onze werkzaamheden betreffen informatiesystemen gericht op de 
financiële en uitkeringsadministratie. Met betrekking tot de logische toegangsbeveiliging hebben 
wij bij alle beoordeelde informatiesystemen tekortkomingen geconstateerd met betrekking tot het 
proces van het aanvragen, muteren en verwijderen van bevoegdheden. Wij bevelen u aan erop toe 
te zien dat verbeteringen worden doorgevoerd. Het stellen van centrale kaders en het toezien van 
de naleving gericht op logische toegangsbeveiliging van applicaties (bijvoorbeeld als onderdeel 
van het informatiebeveiligingsbeleid) kan een uniforme en adequate realisatie vereenvoudigen. 

7.1.5 Wijzigingsbeheer 

Een gemeentebreed change management proces is nog onvoldoende ingericht. De kwaliteit 
varieert sterk en is sterk afhankelijk van de betrokken medewerkers. Een belangrijke 
tekortkoming vormt het te ad hoc karakter van het testen van gewijzigde informatiesystemen. Het 
testen en accepteren van software vindt veelal niet op gestructureerde wijze plaats waardoor 
onregelmatigheden in de geautomatiseerde gegevensverwerking kunnen optreden. Wij bevelen u 
aan centrale kaders op te stellen van het testen en accepteren van nieuwe en gewijzigde software. 
Dit geldt ook voor de software die in gebruik wordt genomen ten behoeve van de digitale 
dienstverlening. 

7.2 Financiële administratie 

7.2.1 Logische toegangsbeveiliging 

Proces 
Rondom het aanvragen, muteren en verwijderen van autorisaties binnen OneWorld is een aantal 
beheersingsmaatregelen van informele aard ingericht. Een procedure ontbreekt en de beschikbare 
formulieren worden niet getekend. Verder vinden aanpassingen in autorisaties plaats op basis van 
mailberichten van key-users. Hierdoor ontbreekt een audit trail. Wij hebben begrepen dat als 
gevolg van de reorganisatie de structuur van systeembeheersing danig is gewijzigd. Wij bevelen u 
evenals voorgaand jaar aan het proces van het aanvragen, muteren, verwijderen en periodiek 
controleren van autorisaties te beschrijven en vast te leggen. Wij hebben begrepen dat hier 
inmiddels aan wordt gewerkt. Als gevolg van de reorganisatie is de halfjaarlijkse evaluatie van 
gebruikers met toegang tot OneWorld afgelopen periode achterwege gebleven. De komende 
periode wordt de controle echter nog belangrijker dan normaliter om te waarborgen dat de 
functiewijzigingen als gevolg van de reorganisatie op een correcte wijze zijn doorgevoerd binnen 
OneWorld.  
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Functiescheiding 
De autorisaties worden de komende periode bijgesteld conform de situatie na de reorganisatie. 
Het aantal useraccounts met onbeperkte bevoegdheden binnen OneWorld is afgelopen jaar 
teruggebracht naar de applicatiebeheerders. Tijdens onze audit zijn de autorisaties aangepast voor 
één account dat onterecht onbeperkte bevoegdheden had. 
 
Wachtwoordinstellingen 
Zoals afgelopen jaar reeds gerapporteerd is geen adequaat wachtwoordbeleid ingericht voor 
OneWorld. Aan de samenstelling en lengte van het wachtwoord worden geen eisen gesteld. 
Verder wordt een periodieke wijziging van het wachtwoord niet afgedwongen. Hierdoor bestaat 
het risico dat useraccounts misbruikt worden. Wij hebben begrepen dat medewerkers negatief 
staan tegenover het inrichten van wachtwoordeisen. Toch bevelen wij u in het kader van de 
betrouwbaarheid, vertrouwelijkheid en beschikbaarheid van financiële gegevens aan minimaal de 
volgende vereisten op applicatie of databaseniveau af te dwingen: 
1) verplichte minimale wachtwoordlengte van 6 karakters; 
2) verplicht periodiek wijzigen van het wachtwoord (bijvoorbeeld elke 3 maanden); 
3) instellen van een beperking op het hergebruik van wachtwoorden (minimaal 10 

wachtwoorden). 
4) blokkade na 5 foutieve pogingen om in te loggen 
Wij hebben vernomen dat, ondanks de weerstand vanuit de gebruikersorganisatie, een begin is 
gemaakt om de bovengenoemde eisen te verwerken. 

7.2.2 Wijzigingsbeheer 

Het doorvoeren van wijzigingen in OneWorld moet beheerst verlopen om te voorkomen dat 
fouten optreden. In dit kader is een aantal maatregelen getroffen zoals het testen aan de hand van 
een testprotocol. De uitgevoerde werkzaamheden worden echter niet gedocumenteerd zodat 
achteraf niet is vast te stellen dat de testwerkzaamheden hebben plaatsgevonden. Wij bevelen u 
aan de testresultaten te documenteren. 

7.2.3 Application controls 

In het kader van de jaarrekeningcontrole is een aantal beheersingsmaatregelen beoordeeld binnen 
OneWorld. Hierbij is evenals vorig jaar geconstateerd dat vanwege door concernkader 
voorgeschreven beleid periodes niet tijdig worden afgesloten. Hierdoor is het mogelijk om in 
periodes uit het verleden te boeken wat invloed heeft op de juistheid en betrouwbaarheid van de 
financiële gegevens. Wij bevelen u aan periodes conform een beschreven procedure af te sluiten 
en uitsluitend na een geautoriseerd verzoek tijdelijk open te zetten, waarbij mutaties 
gerapporteerd worden. 
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7.3 Sociale dienst 

7.3.1 Logische toegangsbeveiliging 

Proces 
Rondom het aanvragen, muteren en verwijderen van autorisaties binnen GWS4all is een aantal 
maatregelen ingericht. Zo vinden aanvragen plaats via een standaardformulier dat wordt 
ondertekend door de leidinggevende. Uitdiensttreding wordt echter niet altijd gemeld. Afgelopen 
jaar hebben wij uw aandacht gevraagd voor het intensiveren van de controle van 
autorisatieoverzichten door het verantwoordelijke management. Tot dusver is de controle echter 
niet herleidbaar en kan hiervan door ons in het kader van de jaarrekeningcontrole geen gebruik 
worden gemaakt. Wij hebben begrepen dat de komende periode het proces dusdanig wordt 
ingericht dat de verzonden overzichten en de terugontvangen response bewaard worden zodat 
vast te stellen is dat de controle heeft plaatsgevonden.  
 
Wachtwoordinstellingen 
Afgelopen jaar constateerden wij dat voor het merendeel van de gebruikers een adequaat 
wachtwoordbeleid was ingericht binnen GWS4all maar dat dit niet het geval was voor enkele 
accounts met vergaande rechten (de meest risicovolle accounts). Inmiddels zijn de 
wachtwoordinstellingen voldoende verbeterd.  

7.3.2 Wijzigingsbeheer 

Het doorvoeren van wijzigingen in GWS4all moet beheerst verlopen om te voorkomen dat er 
fouten optreden. In dit kader is een aantal maatregelen getroffen zoals het testen (aan de hand van 
de release notes) in een separate testomgeving en het betrekken van zowel gebruikers als 
beheerders bij het testen. Verder wordt de ingebruikname van elke nieuwe versie voorafgegaan 
door een regressietest. De uitgevoerde werkzaamheden worden gedocumenteerd zodat achteraf is 
vast te stellen dat deze hebben plaatsgevonden. 

7.3.3 Application controls 

In het kader van de jaarrekeningcontrole is een aantal beheersingsmaatregelen beoordeeld binnen 
GWS4all die de financiële stromen van de sociale dienst raken. In dit kader hebben wij 
werkzaamheden verricht gericht op beoordeling van enkele geprogrammeerde controles in 
GWS4all aangaande: 
• juistheid en volledigheid cliënten en cliëntgegevens; 
• juistheid en volledigheid betalingsverkeer; 
• juistheid en volledigheid normbedragen; 
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Bij het beoordelen van bovenstaande geprogrammeerde controles hebben wij geconstateerd dat 
het niet meer mogelijk is om geblokkeerde uitkeringen te deblokkeren zonder fiat van een tweede 
persoon. Deze vorig jaar aan u gerapporteerde tekortkoming is inmiddels door de leverancier 
verholpen. 
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8 Actuele ontwikkelingen 

8.1 Wet verankeringen bekostiging gemeentelijke watertaken 

Op grond van deze wet die in werking is getreden per 1 januari jl. hebben gemeenten de 
zorgplicht voor stedelijk afvalwater, hemelwater en voor de structureel nadelige gevolgen van de 
grondwaterstand. Voor de bekostiging van deze zorgplicht is per diezelfde datum een nieuwe 
bekostigingsbevoegdheid gecreëerd via de zogenaamde verbrede rioolheffing. Op grond van 
artikel 228a van de Gemeentewet kan de gemeente daarbij kiezen voor één integrale heffing voor 
zowel afvalwater als regen- en grondwater danwel voor twee afzonderlijke belastingen voor de 
kosten van enerzijds het afvalwater en anderzijds het regen- en grondwater. 
 
De nieuwe gemeentelijke rioolheffing heeft, in tegenstelling tot het rioolrecht, het karakter van 
een bestemmingsheffing, bedoeld om kosten voor noodzakelijk geachte beheersmaatregelen ten 
aanzien van riolering, hemelwater en grondwater te kunnen verhalen. Gemeenten hebben twee 
jaar de tijd om over te schakelen van het oude naar het nieuwe systeem. Basis voor de 
rioolheffing vormt de hiertoe op te stellen belastingverordening. 
 
Wij adviseren tijdig beleid te ontwikkelen met betrekking tot de uitvoering van de aan gemeenten 
toegekende nieuwe watertaken en op basis hiervan de uitgangspunten en grondslagen voor 
verhaal van de hieraan verbonden kosten vast te leggen in een verordening. 

8.2 Het netteren van specifieke uitkeringen 

Eén van de gevolgen van de evaluatie van het BTW-Compensatiefonds is dat het kabinet besloten 
heeft om de btw-component van specifieke uitkeringen over te hevelen van de departementale 
begrotingen naar het gemeente- en provinciefonds (nettering btw). Dit besluit is bevestigd in het 
op 4 juni 2007 gesloten bestuursakkoord. 
 
In de voorcalculatorische uitname uit het gemeente- en provinciefonds is de btw-component van 
destijds bestaande (voor 2004 ingevoerde) specifieke uitkeringen betrokken. Nieuwe (na 2004 
ingevoerde) specifieke uitkeringen worden sindsdien netto verstrekt. Het onderscheid tussen 
bestaande en nieuwe specifieke uitkeringen leidt tot een aantal problemen voor gemeenten en 
provincies. Deze problemen liggen voornamelijk in de sfeer van verantwoording aan 
departementen en complicaties bij wijzigingen in specifieke uitkeringen (zo zou bijvoorbeeld bij 
elke wijziging in de omvang van een specifieke uitkering de relevante btw-component dienen te 
worden nagecalculeerd). 
Om deze problematiek te ondervangen is besloten om in één keer alle specifieke uitkeringen aan 
gemeenten en provincies te ontdoen van de relevante btw-component (netteren). Dit betekent dat 
met ingang van 2008 alle specifieke uitkeringen netto worden, dus exclusief de compensabele 
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btw. De gemeenten en provincies worden voor de gederfde btw-component gecompenseerd via 
het gemeente- of provinciefonds. 
 
Voor de reeds toegekende specifieke uitkeringen waarvan de verantwoording nog moet 
plaatsvinden kan dit tot gevolg hebben dat er een dekkingsprobleem aanwezig is doordat in de 
begrotingsfase rekening is gehouden met een bijdrage inclusief compensabele btw en de 
werkelijke bijdrage wordt gebaseerd op de werkelijke lasten exclusief de compensabele btw. 
Deels wordt dit op gemeenteniveau gecompenseerd door een hogere uitkering uit het 
gemeentefonds.  
 
Wij adviseren gemeentebreed te inventariseren wat de omvang van de gederfde bijdrage uit 
specifieke uitkeringen als gevolg van de nettering kan zijn en zonodig hiervoor aanvullende 
dekkingsmiddelen aan te wijzen. 

8.3 Wetsvoorstel Bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte 

Eind 2007 is het wetsvoorstel ‘Bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte’ door de Eerste 
Kamer aangenomen. Hierdoor krijgen gemeenten de mogelijkheid een bestuurlijke boete van 
maximaal € 340 per gedraging op te leggen voor natuurlijke personen en maximaal € 2.250 per 
gedraging voor rechtspersonen voor gedragingen die overlast veroorzaken in de openbare ruimte, 
zoals wildplassen, zwerfvuil op straat gooien en hondenpoep achter laten. Het gaat om 
gedragingen die strafbaar zijn gesteld bij gemeentelijke verordening.  
 
De gemeenten mogen de opbrengsten van de boetes zelf houden. De hoogte van de boetes wordt 
zoveel mogelijk bij Algemeen Maatregel van Bestuur vastgesteld en volgt de boetenhoogten die 
zijn vastgelegd voor dergelijke overtredingen door het Openbaar Ministerie. 
 
De wet is op 19 februari 2008 uitgegeven en gepubliceerd in Staatsblad 2008, nummer 44. De 
planning is dat de wet samen met de Algemene Maatregel van Bestuur in de loop van 2008 in 
werking zal treden. 
 
Het was de bedoeling dat deze wet tezamen met de wet Bestuurlijke boete fout parkeren en 
andere lichte verkeersovertredingen zou worden ingevoerd. De Eerste Kamer heeft echter 
laatstgenoemde wet niet aangenomen, waardoor er voorlopig geen nieuwe mogelijkheid komt 
voor gemeenten om boetes op te kunnen leggen voor het fout parkeren van auto’s. De gemeenten 
blijven echter wel verantwoordelijk voor de uitvoering van betaald parkeren. 

8.4 Good Governance 

In 2006 is door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het programma Good 
Governance gelanceerd. Doel van het programma is de tevredenheid van burgers en bedrijven 
met de publieke dienstverlening te vergroten en de vele initiatieven die de laatste jaren op dit vlak 
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zijn genomen, versterken en consolideren. Voorbeelden zijn het Programma Andere Overheid, de 
Elektronische Overheid en de BurgerServiceCode en de vele initiatieven van organisaties zelf. 
Het programma bestaat uit twee sporen: een checklist voor het uitwerken van de principes van 
Good Governance en een stimuleringsprogramma.  
 
In de checklist zijn de principes van Good Governance gegroepeerd rond drie thema’s: 
• de kwaliteit van de dienstverlening; 
• transparantie en integriteit; 
• bestuur, toezicht en verantwoording. 
 
Het stimuleringsprogramma richt zich op feitelijk handelen, cultuur en houding in de 
afzonderlijke organisaties en bij hun professionals. Het programma heeft vier aandachtsvelden:  
• de oriëntatie op burgers en bedrijven; 
• het lerend vermogen van individuele medewerkers en organisaties als geheel; 
• leiderschap; 
• maximale transparantie en integriteit. 

Het stimuleringsprogramma bestaat onder meer uit het beschikbaar stellen van eenvoudig 
toegankelijke en goedkope instrumenten waarmee organisaties vaak via eenvoudige 
internettoepassingen prestaties kunnen vergelijken, integriteitsproblemen kunnen identificeren en 
afspraken met burgers en bedrijven kunnen vastleggen. 

Wij adviseren de checklist Good Governance voor uw gemeente in te vullen en met behulp 
hiervan na te gaan in welke mate binnen de gemeente Haarlem conform de principes van Good 
Governance wordt gehandeld. De uitkomsten kunnen eventueel aanleiding geven om de kwaliteit 
van de dienstverlening, de transparantie en integriteit en het bestuur, toezicht en verantwoording 
te verbeteren. 

8.5 Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) 

De Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) treedt op 1 januari 2009 in werking. De 
kern van deze nieuwe wet is het integreren van de huidige vergunningen op het gebied van 
bouwen, wonen, ruimte, natuur en milieu tot één omgevingsvergunning. Als gemeente verstrekt u 
nog maar één omgevingsvergunning aan de aanvrager (bedrijven of burgers). De aanvrager kan 
voor alle activiteiten in één keer een vergunning aanvragen bij één loket. Hij krijgt daarbij te 
maken met maar één procedure, één bevoegd gezag en één besluit en één handhaver. 
 
Belangrijke gevolgen voor uw organisatie zijn:  
• oprichten van één loket; 
• inrichten van front – en backoffice; 
• aanpassen van de bestaande processen en procedures; 
• beïnvloeding van de organisatiecultuur; 
• aanpassen ICT-huishouding. 
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Het resultaat is: 
• verbetering van de dienstverlening aan burger en bedrijf; 
• verlaging van administratieve lasten; 
• versnellen van procedures en vergroten transparantie overheid. 
 
Wij adviseren u:  
• Te inventariseren welke vergunningen er verleend worden in u organisatie. 
• Het inventariseren van de huidige situatie van vergunningverlening. Daartoe zullen de 

huidige werkprocessen in kaart moeten worden gebracht. 
• Het bepalen van uw gewenste situatie. Hierbij kan gekozen worden uit een drietal 

scenario’s: 
1. voldoen aan de minimale vereisten van de WABO; 
2. gedeeltelijke herinrichting van het proces vergunningsverlening; 
3. volledige herinrichting van het proces vergunningsverlening. 

• Het vergelijken van de huidige situatie met de gewenste situatie 
• Het in kaart brengen van de verschillen tussen de huidige en gewenste situatie Met andere 

woorden: wat moet er precies gebeuren alvorens aan de WABO wordt voldaan? 
• Inventariseren van de benodigde en beschikbare ICT. 
• Opstellen stappenplan met tijdsfasering om te kunnen komen tot een tijdige implementatie 

van de nieuwe regelgeving. 

Proces verlenen 
vergunning 

Informatie 
waterschap 

Informatie 
brandweer 

Digitale aanvraag tot 
vergunning (één loket) 

Informatie 
provincie 

Beslissing op aanvraag 
(één besluit) 

Externe partijen 

Gemeentelijke 
afdelingen, 
zoals bouw-
zaken en 
burgerzaken 

Gemeente 
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8.6 De Grondexploitatiewet 

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening, wordt op 
1 juli 2008 als onderdeel daarvan de Grondexploitatiewet ingevoerd. Deze wet schept een nieuw 
publiekrechtelijk kader voor gemeenten om bij projectontwikkeling en particuliere 
grondexploitatie regels te stellen inzake het verhaal van kosten, de verdeling van kosten en 
opbrengsten en locatie-eisen. Daarbij blijft het privaatrechtelijke spoor voorop staan. Het 
publiekrechtelijk instrumentarium dat met deze wet wordt geïntroduceerd fungeert als stok achter 
de deur. 
 
Eisen voor kostenverhaal, bouwrijp maken, inrichting voor de openbare ruimte en de 
nutsvoorzieningen kunnen worden opgenomen in een exploitatieplan. Het kostenverhaal en de 
toetsing aan locatie-eisen vinden plaats via de bouwvergunning. Gemeenten kunnen een aantal 
woningbouwcategorieën opnemen in het bestemmingsplan. Alleen voor kosten, welke niet via de 
bouwvergunning kunnen worden verhaald, blijft de baatbelasting openstaan. 
 
Kortom voldoende kansen voor een gemeente om te komen tot een transparant grondbeleid. 
Hiervoor is het wel zaak dat het hiervoor noodzakelijk beleid tijdig wordt ontwikkeld en dat 
hiervan afgeleid de relevante procedures en instructies worden geactualiseerd en zonodig nieuw 
worden ontwikkeld. Wij adviseren op planmatige wijze hieraan invulling te geven. 
 
 
 
 
 
 
Bijlage: overzicht controleverschillen jaarrekening 2007 
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Bijlage 1 Overzicht controleverschillen jaarrekening 2007 gemeente Haarlem na aanpassing en 
verwerking van correcties 

In dit overzicht zijn de controleverschillen en onzekerheden in de controle opgenomen. Daarbij is aangegeven of dit een 
getrouwheidaspect (G) betreft of een rechtmatigheidaspect (R), of betrekking heeft op beide (R en G). 
 

Lasten 
Wet- en regelgeving Toetsingscriterium Program-

ma 
verwijzing 
naar para-
graaf 

Fout 
x € 1.000 

 

Onzekerheid 
x € 1.000 

 

R 
en/of 

G 
WOZ   5.4.5 287  R/G 
WWB Werkdeel   5.4.8  398 R 
BBV   5.4.9  550 R/G 
BBV   5.4.10  173 R/G 
WWB Inkomensdeel   5.5.1 117  R 
       
Totaal    404 1.121  
 
Baten 
Wet- en regelgeving Toetsingscriterium Program-

ma 
verwijzing 
naar para-
graaf 

Fout 
x € 1.000 

 

Onzekerheid 
x € 1.000 

 

R 
en/of 

G 
WMO   5.4.3 261  R/G 
WOZ   5.4.5 601  R/G 
BBV   5.4.6 537  G 
BBV   5.4.7 250  G 
       
Totaal    1.649   
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Recapitulatie 

Ten behoeve van getrouwheidsoordeel 
    Onzeker- 
   Fouten heden 
 
- controleverschillen lasten 287 723 
- controleverschillen baten 1.649 000 
- controleverschillen balansmutaties 000 000 
Totaal  1.936 723 
 
Ten behoeve van rechtmatigheidoordeel 
 
 

- controleverschillen lasten 404 1.121 
- controleverschillen baten 1.649 000 
- controleverschillen balansmutaties 000 000 
Totaal  2.053 1.121 
 
 


