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Betreft: Assurance-rapport en rapport van bevindingen bij de herziene SISA-
verantwoording 2009 regeling 21A van de gemeente Haarlem 

Geachte leden van de gemeenteraad en college, 

Bijgaand doen wij u toekomen ons assurance-rapport en het rapport van bevindingen bij de 
herziene aanlevering van de "SISA verantwoording 2009 voor de regeling 21A van de 
gemeente Haarlem" ten behoeve van indiening bij het CBS. Wij machtigen uw college van 
Burgemeester en Wethouders bijgaande rapporten in te dienen bij het CBS. 

Volgens de Circulaire SISA 2009, onderdeel nota procedure aanlevering 
verantwoordingsinformatie 2009, geldt dat ingeval van aanpassing van de jaarstukken na het 
oordeel 'plausibel' van het ministerie van Binnenlandse Zaken (via het CBS), de herziene 
jaarstukken altijd via het CBS dienen te worden aangeboden aan het ministerie van 
Binnenlandse Zaken. De doorgevoerde wijzigingen hebben geen invloed op de strekking van de 
door ons afgegeven accountantsverklaring d.d. 27 april 2010 bij de jaarrekening 2009 van de 
gemeente Haarlem. 

Conform de nota procedure aanlevering verantwoordingsinformatie 2009 kunnen wij daarom 
volstaan met een vermelding van de extra controlewerkzaamheden en opgedane bevindingen 
in het verslag van bevindingen. Aangezien ons verslag van bevindingen 2009 d.d. 29 april 
2010 bij de jaarrekening 2009 al definitief is uitgebracht dient u het assurance-rapport 
alsmede het rapport van bevindingen bij deze brief als addendum op ons verslag te 
beschouwen. Wij verzoeken u ons assurance-rapport alsmede het rapport van bevindingen als 
addendum toe te voegen aan ons verslag van bevindingen 2009 en tevens een afschrift 
hiervan te sturen aan het CBS, samen met de door u herziene sisa-bijlage. 

Volledigheidshalve wijzen wij u erop dat de wijze van aanlevering dient plaats te vinden 
conform de reguliere voorschriften (alle jaarstukken via uploading). In de aanbiedingsbrief 
dient te worden opgenomen welke wijziging(en) in de jaarstukken is (zijn) aangebracht. 
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Wij vertrouwen erop u hiermede van dienst te zijn geweest en zijn indien nodig graag bereid 
tot het geven van een nadere toelichting. 

Hoogachtend, 
Ernst & Young Accountants LLP 

drs. C.Y. f: Minks RA 

Bijlagen: Assurance-rapport inclusief gewaarmerkte herziene SISA verantwoording 2009 
voor de regeling 21A van de gemeente Haarlem 
Rapport van bevindingen 
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Aan: de raad en het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Haarlem 

Assurance-rapport 

Opdracht en verantwoordelijkheden 
Wij hebben onderzocht of de bijgevoegde, door ons gewaarmerkte herziene SISA 
verantwoording 2009 voor de regeling 21A van de gemeente Haarlem juist is opgesteld in 
overeenstemming met wet- en regelgeving. De door ons gewaarmerkte herziene "SISA 
verantwoordingsinformatie 2009 gemeente Haarlem" is opgesteld onder verantwoordelijkheid 
van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haarlem. Het is onze 
verantwoordelijkheid om een assurance-rapport inzake deze verantwoordingsinformatie te 
verstrekken. 

Werkzaamheden 
Wij hebben ons onderzoek verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder 
Standaard 3000 'Assurance-opdrachten anders dan opdrachten tot controle en beoordeling 
van historische financiële informatie' en met inachtneming van de door het Ministerie van Bzk 
hiervoor gegeven aanwijzingen (Circulaire Single Information Single Audit 2009, waarin onder 
andere opgenomen de Nota verwachtingen accountantscontrole 2009). Dienovereenkomstig 
dienen wij ons onderzoek zodanig te plannen en uit te voeren, dat een redelijke mate van 
zekerheid wordt verkregen dat de door ons gewaarmerkte herziene SISA verantwoording 
2009 voor de regeling 21A van de gemeente Haarlem deugdelijk tot stand is gekomen. Een 
assurance-onderzoek omvat onder meer een onderzoek door middel van deelwaarnemingen 
van relevante gegevens. 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen assurance-informatie voldoende en geschikt is 
als basis voor onze conclusie. 

Conclusie 
Op grond van onze werkzaamheden komen wij tot de conclusie dat de door ons gewaarmerkte 
herziene SISA verantwoording 2009 de regeling 21A van de gemeente Haarlem in alle van 
materieel belang zijnde aspecten juist weergeeft, in overeenstemming met de door het 
Ministerie van BZK hiervoor gegeven aanwijzingen (Circulaire Single Information Single Audit 
2009). 

Voorts komen wij tot de conclusie dat de door ons gewaarmerkte herziene SISA 
verantwoording 2009 voor de regeling 21A van de gemeente Haarlem rechtmatig tot stand is 
gekomen. 
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Overige aspecten - beperking in het gebruik (en verspreidingskring) 
De door ons gewaarmerkte herziene SISA verantwoording 2009 voor de regeling 21A van de 
gemeente Haarlem en ons assurance-rapport zijn uitsluitend bedoeld voor de gemeente 
Haarlem ter verantwoording aan het CBS en kunnen derhalve niet voor andere doeleinden 
worden gebruikt. 

Alkmaar, 1 juli 2011 

Ernst & Youno/^ccountants LLP 

drs. C.Y. Ng 

Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden: 

Minks RA 
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Rapport van bevindingen bij de door ons gewaarmerkte 
herziene SISA verantwoording 2009 voor de regeling 21A van 
de gemeente Haarlem ten behoeve van indiening bij het CBS 

1 Opdracht 
Ingevolge uw opdracht hebben wij de bijgevoegde, door ons gewaarmerkte herziene SISA 
verantwoording 2009 voor de regeling 21A van de gemeente Haarlem onderzocht. Conform 
het gestelde in de door het Ministerie van Bzk hiervoor gegeven aanwijzingen (Circulaire 
Single Information Single Audit 2009, waarin onder andere opgenomen de Nota 
verwachtingen accountantscontrole 2009) hebben wij naar aanleiding van ons onderzoek een 
assurance-rapport afgegeven en dit rapport van bevindingen opgesteld. 

2 Aanleiding voor het onderzoek 
De gemeente Haarlem heeft van het Ministerie van VROM voor de periode 2005 tot en met 
2009 budget ontvangen ingevolgde de Wet Bodembescherming (Wbb). De financiële 
verantwoording van dit budget geschiedt vanaf boekjaar 2007 door middel van de SISA-bijlage 
van de gemeente Haarlem. 

Het Ministerie van VROM heeft op basis van de beschikbare verantwoordingsinformatie 
opgemerkt dat er sprake is van een budgettekort bij de gemeente Haarlem (meer besteed dan 
budget beschikbaar). Uit ambtelijk overleg en intern onderzoek door de gemeente Haarlem is 
gebleken dat de bestedingen in de SISA-bijlage in voorgaande jaren onjuist zijn verantwoord. 
Er is juist sprake van een budgetoverschot (in plaats van een tekort). 

Het Ministerie heeft de gemeente Haarlem middels beschikking met kenmerk Heraanlev SISA 
2005 t/m 2009 d.d. 4 mei 2011 verzocht om een heraanlevering van SISA 2009 onderdeel 
bodemsanering. 

3 Controleaanpak 
De gemeente Haarlem is op grond van wettelijk voorschrift verplicht de verantwoordings
informatie voor de specifieke uitkeringen 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 2009, waarin onder andere opgenomen de Nota 
verwachtingen accountantscontrole 2009). 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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4 Verrichte werkzaamheden 
Wij hebben de werkzaamheden verricht zoals weergegeven in de paragraaf 'werkzaamheden' 
van het assurance-rapport. 

Wij hebben de in de SISA-bijlage van de jaarrekening genoemde specifieke uitkeringen 
gecontroleerd met inachtneming van de Nota verwachtingen accountantscontrole 2009. Op 
grond van ons onderzoek hebben wij in deze rapportage de fouten en/of onzekerheden 
opgenomen per specifieke uitkeringen die de voor SISA geldende rapporteringstolerantie 
overschrijden. 

5 Assurance-rapport 
Bij de door ons gewaarmerkte herziene "SISA verantwoordingsinformatie 2009 voor de 
regeling 21A van de gemeente Haarlem" hebben wij op 1 juli 2011 een assurance-rapport 
verstrekt met de volgende conclusie: 

Op grond van onze werkzaamheden komen wij tot de conclusie dat de door ons gewaarmerkte 
herziene SISA verantwoording 2009 de regeling 21A van de gemeente Haarlem in alle van 
materieel belang zijnde aspecten juist weergeeft, in overeenstemming met de door het 
Ministerie van BZK hiervoor gegeven aanwijzingen (Circulaire Single Information Single Audit 
2009). 

Voorts komen wij tot de conclusie dat de door ons gewaarmerkte herziene SISA 
verantwoordingen 2009 voor de regeling 21A van de gemeente Haarlem rechtmatig tot stand 
zijn gekomen. 

Ter identificatie hebben wij de gewaarmerkte herziene SISA verantwoording 2009 voor de 
regeling 21A van de gemeente Haarlem als bijlage toegevoegd. 

6 Regeling 21A Bodemsanering (excl. Bedrijvenregeling) 

6.1 Overige (kolom 17) 
Wij hebben de door de gemeente Haarlem aangebrachte wijzigingen in de SISA-bijlage bij 
regeling 21A Bodemsanering (excl. bedrijvenregeling) gecontroleerd. De aangebrachte 
wijziging betreft een bijstelling van de bestedingen ten laste van de rijksmiddelen voorgaande 
jaren. De bestedingen ten laste van de rijksmiddelen zijn in totaal met € 1.627.022 naar 
beneden bijgesteld. Deze correctie is in de regel "correctie besteed bedrag Wbb voorgaande 
jaren (kolom 17)" doorgevoerd. 

Was Wordt 
"Correctie besteed bedrag 
Wbb voorgaande jaren" 

-59.679 -1.686.701 

In het kader van onze controle hebben wij gegevensgerichte deelwaarnemingen uitgevoerd om 
de rechtmatige besteding van de kosten vast te stellen. Wij kunnen ons verenigen met de door 
de gemeente Haarlem doorgevoerde wijzigingen. De doorgevoerde wijzigingen hebben geen 
invloed op de strekking van de door ons afgegeven accountantsverklaring d.d. 27 april 2010 
bij de jaarrekening 2009 van de gemeente Haarlem. 

w, - i ) r- . w O - ; -i « » « ■ x '% U S , " it £ 



I _ 
=!l ERNST &YOUNG 

6.2 Tabel van bevindingen 
Nummer 
specifieke 

: uitkering 
; conform SISA-

bijlage 2009 
Specifieke uitkering of 

overig 
Fout of 

onzekerheid 

Financiële 
omvang in 

euro's 
Toelichting 

fout/onzekerheid 
21A Bodemsanering (excl. 

Bedrijvenregeling) 
Geen " Geen bevindingen 

7 Overige aspecten - beperking in het gebruik en verspreidingskring 
De door ons gewaarmerkte herziene SISA verantwoording 2009 voor de regeling 21A van de 
gemeente Haarlem en ons rapport van bevindingen zijn uitsluitend bedoeld voor de gemeente 
Haarlem ter verantwoording aan het CBS en kunnen derhalve niet voor andere doeleinden 
worden gebruikt. 

Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd en zijn indien nodig graag 
bereid tot het geven van een nadere toelichting. 

Alkmaar, 1 juli 2011 

Ernst & Young Accountants LLP 

drs. C.Y. B. Minks RA 
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1 SiSa-verantwoordingsbijlage 2009 voor uitkeringen van alle departementen excl. EZ 2e herziene SISA 2009 STZ (bodemsanering) 
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VR 21A Bodemsanering Wet Provincies Besteed bedrag 2009 uit Wbb €173.769 Ja R 
OM (excl, 

Sedrijvenregelin 
faodembeschermin 
g(Wbb) l Besluit 
financiële 

6n 
gemeenten 

OM (excl, 
Sedrijvenregelin 

bepalingen 
bodemsanering 
en Regeling 
financiële 
bepalingen 
bodemsanering; bodemsanering; 

Correctie besteed bedrag Wbb -€1.686 701 R 
voorgaande jaren 
Besteed bedrag 2009 uif FES € 0 Ja R 
Correctie besteed bedrag FES € 0 R 
voorgaande jaren 
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