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Geachte leden van de gemeenteraad,

Hierbij ontvangt u ons accountantsverslag over het boekjaar 2014. Daarin zijn onze
belangrijkste controlebevindingen samengevat. Voorts treft u een analyse aan van de
ontwikkelingen in uw vermogen en resultaat.

Wij maken u erop attent dat voor dit accountantsverslag een beperkte
verspreidingskring geldt. Het accountantsverslag is uitsluitend bestemd voor de
gemeenteraad en het college.

De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het college van

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van de gemeente Dordrecht. In overeenstemming met
uw opdracht hebben wij hebben de jaarrekening 2014 gecontroleerd. Bij deze
jaarrekening hebben wij op 7 mei 2015 een goedkeurende controleverklaring

Deloitte Accountants B.V.

verstrekt.

Dit accountantsverslag bespreken wij met u op woensdag 13 mei 2015. Bij die
gelegenheid beantwoorden wij ook graag uw eventuele vragen.

drs. I.M. van Vugt RA

cc: College van burgemeester en wethouders

Op alle opdrachten verricht door Deloitte zijn de 'Algemene Voorwaarden Dienstverlening Deloitte Nederland, januari 2014'
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24362837 van toepassing.
Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer
24362853.

Member of
Deloitte Touche Tohmatsu Limited

201524779/st

II

Inhoudsopgave

Accountantsverslag 2014
Gemeente Dordrecht

111

Managementsamenvatting
Significante risico's
Overige significante zaken
Analyse vermogen en resultaat
Interne beheersing
Overige onderwerpen
Bijlagen
Bijlage A: Niet -gecorrigeerde fouten
Bijlage B: Onafhankelijkheid
Bijlage C: Reikwijdte van de controle 2014
Bijlage D: Disclaimer en beperking in gebruik

5
10
19
22
27
29
33
34
36
37
38

II

Managementsamenvatting

Accountantsverslag 2014
Gemeente Dordrecht

I

Managementsamenvatting
Status van de
controle

"Reikwijdte van de
controle

Onze controle is uitgevoerd in overeenstemming met de vooraf afgesproken planning, zoals overeengekomen in de
opdrachtbevestiging van 1 september 2014 en het auditplan van 20 oktober 2014. De uitgevoerde werkzaamheden
hebben geresulteerd in een goedkeurende controleverklaring. De controleverklaring bij de jaarrekening 2014 hebben wij u
op 7 mei 2015 separaat toegezonden.

Met de opdrachtbevestiging van 1 september 2014 heeft u ons de opdracht gegeven tot het controleren van de
jaarrekening 2014. De reikwijdte van onze controle staat omschreven in de opdrachtbevestiging voor 2014. Er is
gedurende het verloop van de controle op geen enkele wijze sprake geweest van een beperking in de reikwijdte van onze
controle.
Tijdens de uitvoering van de oorspronkelijke controleplanning hebben zich geen wijzigingen van materieel belang in de
reikwijdte voorgedaan. Wij achten de reikwijdte van onze controle voor 2014 voldoende voor de doelstelling van onze
controle.
Een samenvatting van de reikwijdte van de controle voor 2014 is opgenomen in bijlage C.

Belangrijke

bevindingen ten
aanzien van
significante risico'
,en overige
ignificante zaken

Grondexploitaties
De waarde van de niet in exploitatie genomen grond is in 2014 flink afgenomen door het in exploitatie nemen van het
project Dordtse Ki14. Naar onze mening blijft bij enkele van de resterende NIEGG-projecten ook in de toekomst het risico
op verdere (rente)verliezen aanwezig, gezien de hoge boekwaarde, onzekerheid over programmering en omdat de
ontwikkeling van deze projecten pas op de lange termijn plaatsvindt.
De bruto boekwaarde van de in exploitatie genomen gronden in de jaarrekening 2014 is ten opzichte van 2013 flink
gestegen door het in exploitatie nemen van Dordtse Kil 4. De belangrijkste mutaties in de voorzieningen hebben
betrekking op Leerpark, Stadswerven, Belthurepark en Amstelwijck.
Met betrekking tot een subsidie voor het project Stadswerven constateren wij een aanzienljk risico. In de grondexploitatie
niet is onderbouwd met een "harde" subsidietoekenning en dat de destijds ingecalculeerde subsidieregeling niet meer
bestaat. Gezien de huidige status van de subsidieaanvraag (initiatieffase), is de daadwerkelijk ontvangst en de hoogte
van het bedrag erg onzeker.

Voorzieningen
In de jaarrekening 2014 van uw gemeente is een onderhoudsvoorziening voor het vastgoedbedrijf opgenomen met een
plannen blijkt, omdat de laatste jaren sprake is van lagere bestedingen ten opzichte van de ramingen.
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Managementsamenvatting
Op grond van onze controletolerantie voor de jaarrekening van uw gemeente, is het verschil van 0,2 mln. niet materieel
voor onze controle. Wel adviseren wij uw raad zich periodiek te laten informeren over de stand van de ontwikkeling van
de onderhoudsvoorziening.

SiSa
(uitvoering door Sociale Dienst Drechtsteden, wordt in 2014 door de gemeente naar het Rijk verantwoord.)
Aandachtspunt voor uw gemeente is verder de financiële verwerking van de BIRK-regeling. De gemeente Dordrecht heeft
al jaren de BIRK-regeling als onderdeel van de SiSa-bijlage. In het verleden betrof dit het project Maasterras. Dit project
is vervolgens stopgezet, waarna in overleg met het ministerie van l&M een nieuwe invulling aan dit project is gegeven.
van de nieuwe afspraken zijn verantwoord in de SiSa-bijlage 2014. Dit betreft de aanschaf van een benzinestation.ln de
jaarrekening 2014 is nog geen rekening gehouden met de bijdrage (dekking van de kosten) vanuit de BIRK-regeling.

Rechtmatigheid
Wij hebben enkele afwijkingen van het aanbestedingsbeleid geconstateerd. Deze afwijkingen hebben betrekking op
zogenaamde "2B -diensten" en het interne aanbestedingsbeleid van uw gemeente en hebben derhalve geen impact op de
foutenevaluatie.

Verbonden partijen
In de jaarrekening 2014 is rekening gehouden met alle bekende resultaten bij verbonden partijen en de (potentiele)
impact op de jaarrekening van de gemeente. Als voorbeeld noemen wij de Dienst Gezondheid en Jeugd waar voor een
verwacht tekort een verplichting is opgenomen.
Ook de komende jaren blijven de financiële resultaten van de verbonden partijen van groot belang om te blijven volgen.
Als voorbeelden noemen wij de GR Drechtsteden (decentralisaties), GR Drechtwerk (Participatiewet), Dienst Gezondheid
en Jeugd (reorganisatieplan) en Gevudo (risico garanties).

Fig
niante
kerslaggevings

Significante verslaggevingsgrondslagen en de toepassing hiervan zijn belangrijk voor de presentatie van de financiële
positie en de baten en lasten van de gemeente. Daarnaast vereisen zij van het college van burgemeester en wethouders

'grondslagen
De belangrijkste verslaggevingsgrondslagen van de gemeente zijn uiteengezet in de grondslagen voor waardering en
resultaatbepaling bij de jaarrekening 2014. In de jaarrekening 2014 hebben zich ten opzichte van 2013 geen wijzigingen
van materieel belang voorgedaan in de toegepaste verslaggevingsgrondslagen, die een aanzienlijke invloed hebben
gehad op de baten en lasten en/of de financiële positie van de gemeente met uitzondering van de overheveling van de
bestemmingsreserves 'Riolering' naar de voorzieningen.
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Wij hebben het door het college toegepaste proces voor belangrijke verslaggevingsgrondslagen geëvalueerd en hebben
gegevensgerichte controlewerkzaamheden uitgevoerd. De belangrijkste schattingen hebben betrekking op de
grondexploitatie en de diverse voorzieningen. In het kader van de jaarrekeningcontrole concluderen wij dat deze
schattingen toereikend zijn onderbouwd.

nalyse verniogen
n resultaat
In het afzonderlijke hoofdstuk 'Analyse vermogen en resultaat (incl. risicomanagement)' gaan wij meer gedetailleerd in op
de analyse van (de mutaties in) het vermogen en het gerealiseerde resultaat over 2014.

nterne beheersing

Als onderdeel van de jaarrekeningcontrole hebben wij in januari 2014 een interim controle uitgevoerd. Deze interim
controle is primair gericht op de opzet, het bestaan en de werking van maatregelen van administratieve organisatie en
interne beheersing (A0/18), voor zover van belang voor onze controle op de betrouwbaarheid van de in de jaarrekening
opgenomen gegevens.
De bevindingen uit de interim controle zijn vastgelegd in onze managementletter d.d. 23 januari 2015. Voor onze
specifieke bevindingen en overige aanbevelingen verwijzen wij u naar de detailrapportage in de managementletter.

kteïdentificeerde
fouten en

ekortkomingen in
oelichtingen

onze controleplanning. Deze materialiteit sluit aan op het door de gemeenteraad vastgestelde controleprotocol.

Goedkeuringstoleranties
Fouten

1% van het totaal van de lasten

Onzekerheden

3% van het totaal van de lasten

Rapporteringstoleranties
Fouten

Onzekerheden
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Tijdens onze controle heeft een aantal correcties plaatsgevonden ten opzichte van de concept-jaarrekening met
betrekking tot de reserves en transitoria.
Op 29 april 2015 is een controleverklaring afgegeven door de accountant van de GBD. Uit het rapport van bevindingen
is verantwoord. Uw gemeente heeft er in verband met de beperkte omvang van het bedrag (niet materieel voor de
jaarrekening van uw gemeente) en het moment dat het bedrag bekend werd (eind april 2015), ervoor gekozen de
jaarrekening op dit aspect niet meer te corrigeren.
Verder zijn er geen niet -gecorrigeerde fouten. Onze bevindingen ten aanzien van de subsidie van Stadswerven en de
voorziening onderhoud van het Vastgoedbedrijf zijn door ons meegenomen als onzekerheden in de foutenevaluatie.
De onzekerheden blijven binnen onze goedkeuringsmarges.

Deloitte Accountants B.V. onafhankelijk van de gemeente en voor zover wij weten heeft zich geen inbreuk
voorgedaan op de van toepassing zijnde regels en het beleid ten aanzien van onafhankelijkheid.
Ons zijn geen relaties bekend tussen Deloitte Accountants B.V. en haar zuster- en/of dochterondernemingen of
de member firms van Deloitte Touche Tohmatsu Limited en hun respectieve zuster- en/of dochterondernemingen
en de gemeente, die naar ons professionele oordeel mogelijk van invloed kunnen zijn op onze onafhankelijkheid.
Bijlage B bevat een nadere uiteenzetting van onze onafhankelijkheid.
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Significante risico's

Waardering en resultaten grondexploitaties
In onze accountantsverslagen over de voorgaande jaren (vanaf 2008) zijn wij uitgebreid ingegaan op de risico's die de gemeente loopt op de
onderhanden werkpositie in de grondexploitaties. Voor de gemeente Dordrecht waren met name de hoge boekwaarde, de omvang van de
nog te realiseren opbrengsten, de omvang van de projectenportfolio en de regionale (over)programmering grote aandachtspunten. In het
voorjaar van 2011 hebben wij uw gemeente dan ook geadviseerd de vele grondexploitaties niet alleen te actualiseren, maar ook te gaan
herzien en keuzes te gaan maken. Dit traject maakte ook onderdeel uit van het (toenmalige) coalitieakkoord. In 2012 is uw gemeente gestart
met het project "Richting Kiezen", waarin alle grote projecten zijn geactualiseerd en herzien. In 2013 is de fase van herzien en keuzes
maken (vrijwel) afgerond door de gemeenteraad. Deze keuzes zijn verwerkt in de jaarrekening 2013.
De geactualiseerde grondexploitatieberekeningen vormen een belangrijke schattingspost in uw jaarrekening. Voor het berekenen van het
toekomstige resultaat op de projecten voert uw gemeente een berekening per project uit op basis van een aantal parameters (kosten- en
opbrengstenstijgingen, programmering en fasering, rente). Wij hebben de uitgangspunten beoordeeld en zijn van mening dat deze, gegeven
de omstandigheden, plausibel zijn. Wij merken nog op dat het documenteren van de schattingen en de daarbij binnen uw gemeente
gemaakte (bestuurlijke) afwegingen verbeterd kan worden. Uiteraard blijven schattingen met de nodige onzekerheden gepaard gaan.
Daarbij speelt ook de planningshorizon (>5 jaar) een belangrijke rol. Uw gemeente volgt de ontwikkelingen op de voet, en past, waar nodig
de schattingen aan de eventuele nieuwe realiteit aan.
De ontwikkeling van de meest relevante posten betreffende de grondexploitatie geven wij hierna weer:

013

4

Voorraad gronden niet in exploitatie (inclusief
strategische verwervingen)

58,8

64,8

66,9

62,8

63,0

58,2

31,3

Voorraad bouwgronden in exploitatie

87,8

99,7

105,8

118,6

94,8

100,7

116,4

146,6

164,5

172,7

181,4

157,8

158,9

147,7

28,4

35,2

47,2

47,7

41,9

93,8

75,3

118,2

129,3

125,5

133,7

115,9

65,1

72,4

Subtotaal

Voorziening verliesgevende grondexploitaties
Boekwaarde

Accountantsverslag 2014
Gemeente Dordrecht

11

Significante risico's
Verloop boekwaarden grondexploitaties 2008-2014
200,00
180,00

Voorraad gronden niet in exploitatie
(inclusief strategische verwervingen)

160,00

Voorraad bouwgronden in exploitatie

140,00
120,00
X

aj
T2 100,00

Subtotaal

80,00

Voorziening verliesgevende
grondexploitaties

co

60,00
40,00

-Boekwaarde

20,00

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

De bruto boekwaarde van de in exploitatie genomen gronden in de jaarrekening 2014 is ten opzichte van 2013 flink gestegen door het in
exploitatie nemen van Dordtse Kil 4. De belangrijkste mutaties in de voorzieningen hebben betrekking op Leerpark, Stadswerven
Belthurepark en Amstelwijck.
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Significante risico's
In de grondexploitatie Stadswerven is

Subsidie
Stadswerven

Niet in exploitatie

onze controle geconstateerd dat de begrote

subsidie niet is onderbouwd met een "harde" subsidietoekenning en dat de destijds ingecalculeerde subsidieregeling niet meer bestaat.
W el hebben wij vastgesteld dat uw gemeente momenteel volop tracht, in samenwerking met andere gemeenten, andere subsidies te
verkrijgen. Hiermee is aangetoond dat er in de toekomst mogelijk alsnog sprake is van subsidie-inkomsten. Wij merken op dat gezien de
huidige status van de subsidieaanvraag (initiatieffase), de daadwerkelijk ontvangst en de hoogte van het bedrag erg onzeker zijn. Om deze
een kans percentage van 50% meegenomen in het risicomanagementsysteem Naris. W ij adviseren
uw raad zich periodiek te laten informeren omtrent de status van de subsidieaanvraag.

4ii

genomen gronden

immignimiummid á

De nog niet in exploitatie genomen gronden bestaan onder meer uit strategische verwervingen. Per project is intern getoetst of de
boekwaarde nog haalbaar is ten opzichte van de marktwaarde. Naar aanleiding van deze toets is de voorziening per balansdatum bepaald
op 8,3 miljoen. Per eind 2014 is het belangrijkste project "Amstelwijck, gronden ten noorden
Naar onze mening blijft bij "Amstelwijck, gronden ten noorden van de Kilweg" ook in de toekomst het risico op verdere (rente)verliezen
aanwezig, gezien de hoge boekwaarde, onzekerheid van het kunnen realiseren van het voorgenomen programma en omdat de
ontwikkeling van deze projecten pas op de lange termijn plaatsvindt. (na ontwikkeling Amstelwijck)
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Significante risico's

Verbonden partijen
De sturing op verbonden partijen heeft al jaren uitgebreid aandacht binnen uw gemeente. Zo wordt gerapporteerd over de actuele stand
van zaken per verbonden partij en is waar nodig op grond van de verslaggevingsvoorschriften het resultaat van een verbonden partij
verwerkt in de jaarrekening 2014 van de gemeente. In de jaarrekening 2014 is rekening gehouden met alle bekende resultaten bij
verbonden partijen en de (potentiele) impact op de jaarrekening van de gemeente. Als voorbeeld noemen wij de Dienst Gezondheid en
Jeugd waar voor een verwacht tekort een verplichting is opgenomen.

Algemeen

Ook de komende jaren blijven de financiële resultaten van de verbonden partijen van groot belang om te blijven volgen. Als voorbeelden

noemen wij de GR Drechtsteden (decentralisaties), GR Drechtwerk (Participatiewet), Dienst Gezondheid en Jeugd (reorganisatieplan),
Gevudo (risico garanties) en gesubsidieerde instelling ToBe (financiële postje).
Aandachtspunt voor uw gemeente is naar aanleiding van onze controle de (schriftelijke) afstemming van onderlinge vorderingen en
schulden met verbonden partijen, bijvoorbeeld door middel van saldo-opgaven.

Sociale Dienst
Drechtsteden

Op 30 april 2015 is een controleverklaring afgegeven door de accountant van de SDD bij de overgedragen regeling. Uit het rapport van
bevindingen van de accountant blijken geen fouten of onzekerheden die wij mee moeten nemen in onze evaluatie van de controle van
Dordrecht.
W ij merken nog op dat geconstateerde onzekerheden die in 2013 zijn geconstateerd bij de SDD, in 2014 (verplicht) worden gerapporteerd
aan het CBS, in het kader van onze SiSa-controle. Deze onzekerheden hebben geen invloed op de foutenevaluatie van 2014, omdat deze
fouten en onzekerheden in 2013 reeds zijn meegenomen in onze evaluatie. Kortheidshalve verwijzen wij u naar het onderdeel SiSa van dit

accountantsverslag.
De Sociale Dienst Drechtsteden voert (onder meer) de SiSa-regeling Participatiebudget uit. In het verleden mocht maximaal 25% van het
beschikbare budget meegenomen worden naar een volgend jaar ("meeneemregeling"), om besteed te worden aan het Participatiebudget.
Het bedrag dat naar een volgend jaar werd meegenomen stond vermeld onder de kortlopende schuld aan het Rijk, omdat indien het geld
niet besteed werd, het bedrag terugbetaald moest worden aan het Rijk. Per eind 2014 geldt geen bestedingsverplichting meer voor een
resultaat van 2014. Het betreft een

voordeel van uw gemeente, omdat uw gemeente zelf verantwoordelijk is voor de verantwoording en besteding van het Participatiebudget.
Wij merken nog op dat bij het samenstellen en vaststellen van de begroting 2015 van de GR Drechtsteden, al wel reeds rekening gehouden
is met inzet van deze middelen in 2015 bij de GR Drechtsteden. Wij adviseren u het effect van de wijziging van de meeneemregeling op de
begroting 2015 van uw gemeente te analyseren.

Accountantsverslag 2014
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Significante risico's
Belastingdienst
Drechtsteden

Op 29 april 2015 is een controleverklaring afgegeven door de accountant van de GBD. Uit het rapport van bevindingen van de accountant
er in verband met de beperkte omvang van het bedrag (niet materieel voor de jaarrekening van uw gemeente) en het moment dat het
bedrag bekend werd (eind april 2015), ervoor gekozen de jaarrekening op dit aspect niet meer te corrigeren. Uit de rapportage van de
accountant van de GBD blijken verder geen bijzonderheden voor de gemeente Dordrecht.
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Significante risico's

Voorziening Vastgoedbedrijf
Algemeen 4

In de jaarrekening 2014 van uw gemeente is een onderhoudsvoorziening voor het vastgoedbedrijf opgenomen met een saldo per eind 2014
van
meerjarenonderhoudsplannen ten grondslag liggen. Dit is een eis
die het BBV stelt aan het opnemen van een onderhoudsvoorziening.
van de

mln.

moeten bedragen, op grond van de planning van de komende 10 jaar. U heeft aangegeven dat bewust minder wordt gedoteerd aan de
voorziening, omdat de laatste jaren sprake is van lagere bestedingen ten opzichte van de ramingen. Wij hebben vastgesteld dat dit
daadwerkelijk het geval is.
De gemeente gaat er in de jaarrekening 2014 (op grond van de vastgoednota) vanuit dat de eerste twee jaar 60% van het geplande
onderhoud uitgevoerd gaat worden in plaats van 80% zoals in voorgaande jaren werd geraamd. In die periode wordt onderzocht of binnen
de budgettaire kaders het onderhoudsniveau op 80% kan worden gerealiseerd. W ij hebben de hardheid van deze 60% niet kunnen toetsen.
Op grond van onze controletolerantie voor de jaarrekening van uw gemeente, is het verschil van 0,2 mln. niet materieel voor onze controle.
W el adviseren wij uw raad zich periodiek te laten informeren over de stand van de ontwikkeling van de onderhoudsvoorziening.
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Significante risico's

2

Bevindingen rechtmatigheidscontrol

1

Rechtmatigheid

Aan de hand van een crediteurenanalyse hebben wij een aantal crediteuren geselecteerd waarbij mogelijk sprake was van overschrijding
van de EU-aanbestedingsgrenzen. Wij hebben bij 2 van deze crediteuren vastgesteld dat de inkoopregels niet zijn nageleefd.
Beide inkopen betroffen zogenaamde 2B -diensten waarvan een melding bij de EU had moeten plaatsvinden. Gezien de aard van de
onrechtmatigheid tellen deze niet mee in ons oordeel. Wel is sprake van een formele (procedure)fout, die wij op grond van de kadernota
2013 van de commissie BBV verplicht zijn op te nemen in ons accountantsverslag.
W ij adviseren u op grond van bovenstaande in 2015 aandacht te blijven schenken aan de controle op aanbestedingen.

Begrotings-

De toe te passen normen voor het begrotingscriterium zijn gebaseerd op artikel 189, 190 en 191 van de Gemeentewet en moeten door de

rechtmatigheid

gemeenteraad zelf nader worden ingevuld en geconcretiseerd. Dit gebeurt door middel van de begroting en via de verordening op het
financieel beheer ex artikel 212 van de Gemeentewet. Het systeem van budgetbeheer en -bewaking moet waarborgen dat de baten en
lasten binnen de begroting blijven en dat belangrijke wijzigingen of dreigende overschrijdingen tijdig worden gemeld aan de gemeenteraad,
zodat de gemeenteraad hierover tijdig (binnen het begrotingsjaar) een besluit kan nemen. Een systeem met onvoldoende waarborgen voor
tijdige melding aan de gemeenteraad van budgetoverschrijdingen heeft het risico in zich dat inbreuk wordt gemaakt op het budgetrecht van
de gemeenteraad.

Het begrotingscriterium is verder verfijnd en uitgewerkt in de Kadernota van de Commissie BBV (voorheen het Platform Rechtmatigheid

Provincies en Gemeenten). Een overschrijding van de begroting is altijd onrechtmatig, maar hoeft niet in alle gevallen te worden
meegewogen in het accountantsoordeel. Essentieel is dat de raad nadere regels kan stellen wanneer kostenoverschrijdingen die worden
gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten (1), kostenoverschrijdingen passend binnen het beleid (2) en kostenoverschrijdingen
bij openeinderegelingen (3) moeten meewegen bij het oordeel van de accountant. In die gevallen dat de gemeenteraad geen nader beleid
stelt, geldt het uitgangspunt dat deze kostenoverschrijdingen door de accountant niet worden betrokken bij de beslissing of al dan niet een
goedkeurend rechtmatigheidsoordeel kan worden afgegeven. De gemeenteraad heeft door het kennisname van het normenkader 2014
nadere regels voor de begrotingsrechtmatigheid vastgesteld.

Daarnaast moet de accountant in het verslag van bevindingen deze kostenoverschrijdingen, waarvan het college in de jaarrekening moet
aangeven dat ze nog dienen te worden geautoriseerd, aan de orde stellen. Hieronder gaan wij in op de kostenoverschrijdingen in de
jaarrekening.
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Significante risico's
Omvang baten en lasten
In

begroot,

(-/-

(-/-2%).

Analyse afwijkingen
In het kader van de begrotingsrechtmatigheid moet gekeken worden naar de lastenoverschrijdingen per programma. In de toelichting op de

jaarrekening 2014 zijn begrotingsafwijkingen geanalyseerd. Hiermee legt uw gemeente op een adequate wijze verantwoording af over de
rechtmatigheid van de lasten over 2014. Wij verwijzen voor een inhoudelijke en meer specifieke analyse van deze overschrijdingen naar de
toelichting op het overzicht van baten en lasten, waarin een analyse van de begrotingsafwijkingen en is opgenomen (vanaf pagina 141).
Uit de analyse blijkt dat de overschrijdingen gezien aard en oorzaak, in relatie tot de door de raad vastgestelde kaders, niet meegenomen
dienen te worden in het oordeel van de accountant.
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Single information Single audit
Proces

totstandkoming
SiSa-bijlage

Fouten en

onzekerheden
SiSa-bijlage

De procedure die uw gemeente moet naleven bij de aanlevering van de bestanden aan het CBS is niet wezenlijk gewijzigd. Uw gemeente
dient in een vast, voorgeschreven stramien een zestal documenten aan het CBS te leveren. De SiSa-bijlage die opgenomen is in de
jaarrekening is opgesteld door de gemeente. Wij hebben de SiSa-bijlage gecontroleerd op basis van de door u opgemaakte SiSa-bijlage en
de nota verwachtingen accountantscontrole SiSa 2014. Hierbij stellen wij de juistheid van de gegevens in de SiSa-bijlage vast. Wij willen
benadrukken dat u als gemeente zelf verantwoordelijk bent voor de volledigheid van de te verantwoorden indicatoren zoals opgenomen in
de SiSa-bijlage. Indien een '0' is ingevuld zijn wij bij uw organisatie nagegaan of deze '0' terecht is ingevuld. U heeft dit aan ons bevestigd.

Op grond van het Besluit accountantscontrole decentrale overheden, artikel 5, lid 4, rapporteren wij in dit rapport over de fouten en
onzekerheden van de specifieke uitkeringen die in 2014 in het kader van SiSa zijn verantwoord. Wij doen dit met een tabel, die wij ook
moeten opnemen als er geen fouten of onzekerheden geconstateerd zijn. Per regeling is hierin aangegeven of, en zo ja welke, financiële
fouten of onzekerheden zijn geconstateerd:

Nr.

Specifieke uitkering

D1

Regionale meld- en coördinatiecentra voortijdig

Financiële omvang
in euro's

Toelichting
fout/onzekerheid

schoolverlaten

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

D9

Onderwijsachterstandenbeleid 2011-2015 (OAB)

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

l&M

Beleidsregeling subsidies Budget Investeringen
Niet van toepassing

Niet van toepassing ,

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

2014

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

G1A

Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Totaal 2013

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

G2

Gebundelde uitkering op grond van artikel 69

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

_ E25

Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK)

l&M

Brede doeluitkering verkeer en vervoer SiSa

E27B

tussen medeoverheden

G1

Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Gemeente

WWB Gemeente 2014
G2A

Onzekerheden bij

Gebundelde uitkering op grond van artikel 69
WWB Totaal 2013
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I1
,
G3

Gemeente 2014
G3A

Niet van toepassing

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004
(excl. levensonderhoud beginnende zelfstandigen)
Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing ,

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004
(excl. levensonderhoud beginnende zelfstandigen)
Totaal 2013

G5

G5A

Brede Doeluitkeringi
Verkeer en Vervoer

amilá
BI RK -regeling

Wet Participatiebudget (WPB) Gemeentedeel
2014

Niet van toepassing

Wet Participatiebudget (WPB) Totaal 2013

Niet van toepassing

Onder de SiSa-regeling Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer zijn diverse projectgelden opgenomen. In verband met achterstanden in
de uitvoering zijn nog (vrijwel) geen uitgaven gedaan. De gemeente heeft de provincie Zuid-Holland verzocht de projectperiode voor 1

project te verlengen, maar heeft nog geen reactie gehad. Uw gemeente loopt het risico dat deze subsidie in 2015 alsnog wordt
teruggevorderd/ingetrokken. Het bedrn van E 15.000 is overigens beperkt.

De gemeente Dordrecht heeft al jaren de BIRK-regeling als onderdeel van de SiSa-bijlage. In het verleden betrof dit het project Maasterras.
Dit project is vervolgens stopgezet, waarna in overleg met het ministerie van l&M een nieuwe invulling aan dit project is gegeven.
Hierover zijn in 2014 formele afspraken met het Rijk gemaakt.
1,2mln.) die in 2014 zijn gemaakt op grond van de nieuwe
afspraken zijn verantwoord in de SiSa-bijlage 2014. Dit betreft de aanschaf van een benzinestation.
In de jaarrekening 2014 is nog geen rekening gehouden met de bijdrage (dekking van de kosten) vanuit de BIRK-regeling. De gemeente
heeft dit bewust gedaan, omdat door de gemeenteraad nog een nadere invulling van de afspraken met het Rijk moet worden gegeven.
Dit betekent dat de kosten van 2014 volledig ten laste van het gemeentelijke budget zijn gebracht. Dekking van deze kosten heeft conform
raadsbesluit ten laste van de algemene reserve plaatsgevonden.
Als de gemeenteraad in 2015 gevraagd wordt invulling te geven aan het project, dan zal zullen de BIRK-gelden in het dekkingsvoorstel
worden meegenomen.

Als onderdeel van de SiSa-bijlage verantwoordt u ook de cumulatieve bestedingen tot en met 2014. De verantwoording van deze indicator
is in de
30 miljoen ten opzichte van voorgaand jaar. In 2014 heeft u hier
in overleg met het Ministerie van l&M een wijziging doorgevoerd ten opzichte van 2013 en eerdere jaren. Wij merken op dat de inhoudelijke
controle van dit onderdeel (in het verleden gemaakte kosten) van de SiSa-bijlage géén onderdeel maakt van onze controle (indicator "nvt"
in de SiSa-bijlage).
Wij merken op dat het complex is om de aansluiting tussen de financiele administratie en de administratie van het project BIRK vast te
stellen. Dit heeft te maken met het feit dat binnen het huidige BIRK-project onderdelen van diverse projecten zijn opgenomen. Op 1
onderdeel (Overkampweg) is op grond van een door het Ingenieurs Bureau Drechtsteden opgestelde verdeelsteutel een bedrag
toegerekend. Wij hebben de juistheid van deze verdeelsleutel niet getoetst, omdat dit buiten de scope van onze controle valt. Wij adviseren
u met het Ministerie van l&M in detail af te stemmen welke kosten die in het verleden zijn gemaakt, acceptabel zijn, zodat na afronding van
het project geen discussie ontstaat over de reikwijdte van het project. Verder is een aandachtspunt de lange doorlooptijd van het project,
omdat bij afronding van het project wellicht niet alle stukken uit de administratie meer voor handen zijn.
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Vermogen en resultaat
Beschrijving

Het BBV kent een duidelijk onderscheid tussen resultaatbepaling en resultaatbestemming. Alle baten en lasten dienen via het overzicht van
baten en lasten in de jaarrekening te lopen. De gemeente mag geen baten of lasten rechtstreeks in het eigen vermogen muteren.
De mutaties in het eigen vermogen vinden plaats door middel van de resultaatbestemming. Het gerealiseerde totaal saldo van baten en

1 het hierna volgende overzicht hebben wi" de mutaties in de reserves schematisch weer e even
éfln ErénVérrnÖen
...,
.
. _ 2009
. .
flY*TR1
Stand van het eigen vermogen per 1 januari

, , ,.

- ,
519.9

480,8

438,0

-/- 29,5

-/- 49,3

-7- 51.6

-/- 11,6

9,2

26.0

10,2

8,9

9,2

-/- 15,5

-/- 3,5

-/-39,1

-/- 42,7

-/- 2,4

536,5

556,2

538,9

Tussentijdse resultaatbestemming tijdens boekjaar

8,9

-/- 28,2

-/- 24,7

Nog te bestemmen resultaat bij jaarrekening

6,4

3,6

15,1

-1- 24,7

Totaal (=gerealiseerde saldo van baten en lasten)

mln.:

Çx

Overboeking naar voorziening riolering
Stand van het eigen vermogen per 31 december

Eigen vermogen als percentage balanstotaal

-/- 1,1 1

551,6

531,5

523,4

519,9

480,8

438,0

434,5

71%

66°.

61%

58%

54%

51%

49%

In 2014 heeft een overboeking naar de post voorzieningen plaatsgevonden met betrekking tot de riolering, conform de notitie riolering van de commissie BBV. Naast de

Accountantsverslag 2014
Gemeente Dordrecht

mln.

23

Analyse vermogen en resultaat
Uit bovenstaande tabel blijkt dat de reserves de afgelopen jaren zijn afgenomen, door grote investeringsprojecten en door de afboekingen
ten laste van de reserves van verwachte verliezen op de grondexploitaties (effect crisis). In 2014 is sprake van een veel kleinere daling dan
de laatste 2 jaar het geval was.
De totale reservepositie is overall beschouwd vrij stabiel gebleven. Wij merken nog op dat
miljoen) "bestemmingsreserves" betreffen. Aan deze reserves heeft uw raad al eerder een bestemming gegeven. Deze reserves zijn

zonder (nieuwe) besluitvorming van de raad niet vrij besteedbaar. De algemene reserve van de gemeente is wel vrij aanwendbaar en
Hierna geven wij een overzicht van de ontwikkeling van het resultaat van 2008 tot en met 2014.

Resultaatontwikkeling 2008-2014
40
30
20
10
0
- 10

mln.)

o Saldo van baten en lasten (begroot)

-20
- 30

-40
-50
-60
-70

Saldo van baten en lasten (gerealiseerd)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Gerealiseerde resultaat (realisatie)

Ook uit bovenstaande grafiek blijkt dat in 2014 sprake is van kleinere afwijkingen dan in voorgaande jaren het geval was. Uit de figuur blijkt
dat in de periode 2008-2014 sprake was van een negatief begroot saldo voor mutaties met de reserves (blauwe staven). De rode staven
geven het gerealiseerde resultaat voor mutaties met de reserves weer. Hier is in 2014 sprake van een licht negatief saldo. Uit de grafiek
blijkt verder dat het gerealiseerde resultaat meestal positiever is dan was begroot. (groene staven)
In hoofdstuk 1 van het jaarverslag is een analyse van het resultaat opgenomen. Per saldo is sprak van C 7,5 mln, aan lagere lasten dan
begroot en C 7,5 mln. lagere baten. De grootste afwijkingen hebben betrekking op de programma's onderwijs, algemene dekkingsmiddelen
en economie en cultuur. In de toelichting op het overzicht van baten en lasten (hoofdstuk 4 van de jaarstukken) is per programma een
uitgebreide en analyse opgenomen van de resultaten ten opzichte van de begroting inclusief begrotingswijzigingen uit 2014. De verschillen
zijn in de jaarrekening per programma toegelicht in de jaarrekening en leiden niet tot materiële onrechtmatigheden.
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Voor een meer uitgebreide analyse van het rekeningresultaat over het jaar 2014 verwijzen wij naar de toelichting op het overzicht van baten
en lasten (hoofdstuk 4 van de jaarstukken) en het overzicht van incidentele baten en lasten dat is opgenomen in deze toelichting.

Beschrijving

De laatste jaren heeft het onderwerp weerstandvermogen en risicomanagement ruimschoots aandacht gehad binnen de gemeente
Dordrecht. Uw gemeente gebruikt het risicomanagementsysteem Naris om de risico's die de gemeente loopt te berekenen en het
benodigde weerstandvermogen om deze risico's af te dekken. Ten behoeve van het samenstellen van de jaarrekening 2014 heeft met
behulp van Naris een risico-inventarisatie plaatsgevonden. Uit de inventarisatie (zie de paragraaf Weerstandvermogen en
risicomanagement van het jaarverslag 2014) blijken de belangrijkste risico's en de volgende ciifers over de periode 2012-2014:
2012

2013

2014

Ingeschat benodigd minimum weerstandscapaciteit Stad

C 13,1

C 17,8

Ingeschat benodigd minimum weerstandscapaciteit grondbedrijf

C 15,5

Subtotaal

C 28,4

25,1

Aanwezige weerstandscapaciteit - algemene reserve Stad
Aanwezig weerstandscapaciteit - algemene reserve grondbedrijf

0,0

C 0,0

Toevoeging positief saldo aan algemene reserve Stad, betreft saldo na verrekening
budgetoverheveling.

7,8

C 7,5

Rentereserve

5,0

C 5.0

8,1

Onvoorzien

C 1,0

Erfpachtinkomsten

Niet

meegenomen
Subtotaal

Over/onderdekking per saldo

C 6,9

C 6.9

C 30,9

-/-

C 46,3

+/+ C 6,8

+/+

Wij merken overigens op dat de cijfers in het jaarverslag niet onder onze accountantscontrole van de jaarrekening vallen. Uit de tabel blijkt
een stijgende trend. Wij merken een aantal zaken op:

2 De gemeente komt na samenvoeging van de risico's in Naris op een lager totaal uit dan de optelling van de risico's van de stad en het grondbedrijf afzonderlijk. Dit geldt voor alle jaren in de tabel.
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In het jaarverslag staat terecht opgemerkt dat de positieve verhouding tussen weerstandscapaciteit en risico's "een
momentopname" is. Duidelijk is dat er in 2015 een flink beroep wordt gedaan op de algemene reserve. Wij adviseren uw raad
derhalve de ontwikkeling van het weerstandvermogen strak te blijven monitoren.
In het jaarverslag 2012 werd in verband met de onzekerheden rondom de grondexploitaties éénmalig rekening gehouden met een
zekerheidspercentage van 90% in plaats van de in de nota vastgestelde 75%. Sinds het jaarverslag 2013 wordt weer rekening
gehouden met 75%, omdat bij veel grondexploitaties inmiddels besluiten zijn genomen, en verliezen zijn verwerkt. De verliezen en
het lagere percentage leiden tot een lager risicoprofiel voor de grondexploitaties.
Vanaf 2013 worden de erf pachtinkomsten voor de komende 3 jaar meegenomen als weerstandscapaciteit, omdat deze inkomsten
als zeker worden beschouwd. Dit is overigens conform besluitvorming van de raad.
Wij merken op dat naar onze mening de indicator "weerstandsratio" alleen onvoldoende is om de financiële positie van een gemeente te
beoordelen. Daarvoor zijn naar onze mening meer factoren van belang, zoals de reservepositie van de gemeente, en een structureel
sluitende meeriarenbeurotina.
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Interne beheersing

Ontoereikende interne beheersing met mogelijke materiële impact. Direct actie vereist.
Ontoereikende interne beheersing. Actie moet worden overwogen.
Geen significante tekortkomingen. Punt voor verbetering.

Samenvatting bevindingen managementletter 2014
Als onderdeel van de jaarrekeningcontrole hebben wij in september/oktober 2014 een interim controle uitgevoerd. Deze interim controle is
primair gericht op de bedrijfsvoering binnen de gemeente, met name de opzet, het bestaan en de werking van maatregelen van
administratieve organisatie en interne beheersing (AD/1B), voor zover van belang voor onze controle op de betrouwbaarheid van de in de
jaarrekening opgenomen gegevens. Onze bevindingen, voortvloeiend uit de interim -controle, zijn vastgelegd in een gedetailleerde
managementletter d.d. 23 januari 2015.
De belangrijkste bevindingen over 2014 voor uw gemeente zijn naar onze mening:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

is opgepakt door de gemeente bij het
samenstellen van de jaarrekening 2014.
Impact IT- audit op de controle van de jaarrekening 2014, zie ook het hoofdstuk IT-audit van dit accountantsverslag.
door de gemeente bij het samenstellen
van de jaarrekening 2014.

7.
8.

Aandacht schenken aan ontwikkelingen zoals de invoering van de vennootschapsbelasting, vernieuwing van het BBV, impact van
de decentralisaties.

Voor onze specifieke bevindingen en overige aanbevelingen verwijzen wij u naar de detailrapportage in de managementletter.
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Bevestigingen van
het college

1

Meningsverschil me
management of

Wij hebben van het college een ondertekende schriftelijke bevestiging bij de jaarrekening ontvangen.

Er zijn geen meningsverschillen met het college geweest en er waren geen beperkingen bij de uitvoering van onze controle. Naar onze
mening is ons bij de uitvoering van onze controle-opdracht door het college en de medewerkers van de gemeente Dordrecht de volledige
medewerking verleend en hebben wij volledige toegang tot de benodigde informatie gehad.

beperking in
reikwijdte van de
controle

Overleg met andere!
accountants

In het kader van onze controle hebben wij afstemming gehad met de accountant van de GRD, SDD, GBD en Drechtwerk. Voor onze
bevindingen verwijzen wij naar het onderdeel verbonden partijen in dit accountantsverslag. Wij rapporteren alleen bijzonderheden.

Normering
topinkomens
(WNT)

De W et normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) is in werking getreden met ingang van 1 januari
2013. De W NT regelt niet alleen de openbaarmaking van topinkomens in de publieke en semipublieke sector, maar stelt ook maxima aan
de hoogte van de bezoldiging van topfunctionarissen en tevens aan de ontslagvergoedingen.
Met ingang van 1 januari 2013 is bij wet vastgelegd dat rechtspersonen of organisaties die volledig of in aanzienlijke mate uit publieke

middelen zijn gefinancierd beloningen van topfunctionarissen openbaar dienen te maken, ook als deze de in de wet gestelde maximale

te maken van overige medewerkers
(inclusief wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan ingehuurd personeel) die een bezoldiging ontvangen boven deze norm.
ren slotte stelt de W NT een aantal overige eisen, zoals een maximale ontslagvergoeding
In 2014 is voor geen van de topfunctionarissen en overige medewerkers sprake van een overschrijding van de grensbedragen.

Naleving van wet- en
regelgeving overig

Wij hebben geen kennis van te rapporteren omstandigheden in verband met het niet -naleven van wet- en regelgeving.
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Betrouwbaarheid

erill

continuïteit van de
automatiseringsomgeving
Overige bevindingen
IT-audit

Onze jaarrekeningcontrole is gericht op het geven van een oordeel omtrent de jaarrekening zelf en is niet primair gericht op het doen van
uitspraken omtrent de betrouwbaarheid en de continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking als geheel of van onderdelen
daarvan. Onze bevindingen daaromtrent raken dan ook slechts die onderdelen, die wij onderzocht hebben in het kader van de
jaarrekening, wat wil zeggen dat wij ter zake geen volledigheid pretenderen.
Hiervoor is een specifiek daarop gericht onderzoek noodzakelijk. Evenals in voorgaande jaren hebben wij onze controle "op Drechtstedenniveau" bij het Service Centrum Drechtsteden, de Sociale Dienst Drechtsteden en de Gemeentelijke Belastingdienst Drechtstreden
uitgevoerd, gericht op de belangrijkste applicaties van de het SCD en de gemeenten. Onze detailbevindingen en adviezen hebben wij
verstrekt aan de GR Drechtsteden en de betrokken dochters. In het kader van onze accountantscontrole van de gemeentelijke jaarrekening
melden wij u de volgende hoofdlijnen die betrekking hebben op de gemeente.
Wij hebben naast het reguliere IT-auditwerk een inventarisatie uitgevoerd van alle concrete wijzigingen die zijn uitgevoerd. Daarnaast
hebben wij de interne beheersingsmaatregelen ter waarborging van de betrouwbaarheid van data tijdens de transitie onderzocht.
Uit onze IT-audit blijkt dat 10 van de 12 eerder gerapporteerde adviezen inmiddels zijn opgepakt, maar nog niet volledig zijn afgewikkeld.
Aan twee adviezen moet nog invulling worden gegeven. Bovenstaande heeft tot gevolg dat wij in 2014 (en waarschijnlijk ook 2015) niet
(volledig) kunnen steunen op de IT-omgeving voor onze accountantscontrole. Voor de detailbevindingen verwijzen wij u naar de GR
Drechtsteden.
Het bovenstaande heeft impact op onze accountantscontrole van de jaarrekening van uw gemeente gehad. Op grond van de uitgebreidere

(interne) controles die hebben plaatsgevonden op de betalingen, hebben deze bevindingen geen gevolgen voor ons accountantsoordeel.
Wel hebben de bevindingen een nadelig effect op de efficiency van onze controle gehad. Ook in 2015 blijft de beveiliging van de
automatiseringsomgeving naar onze mening relevant om te blijven monitoren voor de gemeenteraad.

Frauderisicoanalyse

Frauderisicoanalyse
Als onderdeel van onze controle hebben wij het college verzocht inzicht te geven in de eigen inschatting van het risico dat de jaarrekening

een materiële afwijking zou kunnen bevatten als gevolg van fraude of vanwege de overtreding van wet- en/of regelgeving, in de aard,

omvang en frequentie van deze inschattingen, het proces dat het college daarbij hanteert, alsook de communicatie daarover met het
personeel en met het toezichthoudend orgaan. Als onderdeel hiervan hebben wij gevraagd daarbij mede inzicht te geven in de eigen risicoinschatting ten aanzien van corporate compliance vraagstukken, waaronder het risico van corruptie.
Begin 2015 is door uw gemeente een concept -fraude -risico-analyse opgesteld. Uw gemeente ziet het stuk nadrukkelijk als een
groeidocument waaraan in 2015 verder gewerkt gaat worden. Het stuk zal tevens onderwerp van gesprek zijn met uw medewerkers om het
onderwerp van fraude op tafel te krijgen en te houden. Wij vinden dit een goede ontwikkeling.
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Fraude

In Nederland is de accountant wettelijk verplicht om alle ontdekte fraudegevallen te rapporteren aan het management van de organisatie.
Wij merken op dat onze controle niet specifiek is ingericht op het ontdekken van fraude. De accountant is wel verantwoordelijk voor het
betrekken van frauderisico's in de planning en uitvoering van zijn controleopdracht.
Wij hebben een fraudediscussie gevoerd met het controleteam en met het management van de gemeente Dordrecht, waarbij wij de nadruk
hebben gelegd op de vermoedens van materiële onjuistheden als gevolg van fraude in de jaarstukken. Van het management hebben wij de
bevestiging ontvangen dat er geen onregelmatigheden zijn geconstateerd waarbij het management of werknemers die een belangrijke rol
spelen bij de maatregelen van interne beheersing of anderen in het geval dat de fraude van materieel belang kan zijn op de jaarrekening,
zijn betrokken.

Tevens hebben wij zelfstandig werkzaamheden uitgevoerd die gericht waren op het risico van het 'omzeilen' van de interne beheersingsmaatregelen door het management te detecteren. Wij hebben specifieke controles uitgevoerd op memoriaalboekingen en schattingen en
hebben significante en ongebruikelijke transacties met behulp van gegevensanalyses onderzocht.
Hoewel wij een sceptische houding hebben ten opzichte van risico's van fraude in de jaarrekening, willen wij opmerken dat onze controle
niet specifiek is gericht op het ontdekken hiervan. Tijdens de uitvoering van onze controle van de jaarrekening 2014 hebben wij geen
aanwijzingen verkregen dat er sprake is geweest van fraude.
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Bijlagen
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Bijlage A: Niet -gecorrigeerde fouten
Niet -gecorrigeerde fouten

Aard van de fouten
Effect niet -gecorrigeerde

Rechtmatigheid
controleverschillen

voorgaande periode

Effect niet -gecorrigeerde controleverschillen huidige

Getrouwheid

N.v.t.

periode

Rechtmatigheidsfout is tevens getrouwheidsfout
- Voorziening belastingdebiteuren is te laag verantwoord

257.000

Rechtmatigheidsfout is per saldo ook een getrouwheidsfout
(Sub)totaal getrouwheidsfouten

Extra absolute waarde rechtmatigheidsfouten
Extra foutieve financiële beheershandelingen zonder direct financieel effect
vanuit externe regels (EU-aanbesteding/Fido/Etc.)

Extra foutieve financiële beheershandelingen zonder direct financieel effect
vanuit interne regels (gedoogbeleid)

Overige rechtmatigheidsfouten
Totaal rechtmatigheidsfouten
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Aard van de onzekerheden

Rechtmatigheid

Onzekerheid rechtmatigheid betreft tevens getrouwheid
- Onzekerheid over de hardheid van de ingerekende subsidie bij Stadswerven

Getrouwheid

C 2.900.000

- Onzekerheid ten aanzien van de schatting van de dotatie van de voorziening

C 248.000

onderhoud vastgoedbedrijf. (schattingsonzekerheid)
Onzekerheid rechtmatigheid is per saldo ook een onzekerheid inzake
getrouwheid

(Sub)totaal onzekerheden in de controle getrouwheid
Extra absolute waarde onzekerheden rechtmatigheid
Extra financiële beheershandelingen met een onzeker direct financieel effect

vanuit externe regels (EU-staatssteun)
Extra financiële beheershandelingen met een onzeker direct financieel effect

vanuit interne regels (gedoogbeleid)
Overige onzekerheden inzake rechtmatigheid

Totaal onzekerheden in de controle rechtmatigheid

Totaal

W ij hebben van het college een schriftelijke bevestiging bij de jaarrekening ontvangen, waarin het college bevestigt dat de niet -gecorrigeerde fouten, zowel individueel als in totaal, in het
kader van de jaarrekening niet materieel zijn. Het college heeft tevens bevestigd geen kennis te hebben van andere niet -gecorrigeerde fouten.
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Bijlage B: Onafhankelijkheid
Bevestiging onafhankelijkheid
De voorschriften in het kader van onafhankelijkheid zijn binnen de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (de NBA) opgenomen in de 'Verordening inzake Onafhankelijkheid
(ViO)' en vormen een belangrijk onderdeel van het 'normenkader' waaraan een accountant moet voldoen. De naleving van de Vi0 is binnen de organisatie van Deloitte ingebed.
Op basis van onze toetsing concluderen wij dat onze onafhankelijkheid als certificerend accountant bij de gemeente Dordrecht in 2014 voldoende is gewaarborgd. Een overzicht van de
aanvullende dienstverlening hebben wij hieronder opgenomen.
Aanvullende dienstverlening

Controle subsidieverantwoordingen 2014
Controle fractievergoedingen 2013
Presentaties financiele positie ("stresstest")

Administratieve ondersteuning
Nacalculatie project

Werkzaamheden decentralisaties Jeugdzorg (regio)
Op grond van de door ons getroffen maatregelen en de communicatie met u hierover zijn wij van mening dat onze onafhankelijkheid in voldoende mate is gewaarborgd.
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Bijlage C: Reikwijdte van de controle 2014
De opdracht die u ons heeft verstrekt
Binnen het kader van de meerjarige overeenkomst tussen uw gemeente en Deloitte Accountants B.V. tot het controleren van uw jaarrekening bevestigen wij formeel elk jaar de onderlinge
afspraken met een opdrachtbevestiging. Met de opdrachtbevestiging van 1 september 2014 heeft u ons op meer gedetailleerde wijze opdracht gegeven tot het controleren van de
jaarrekening 2014.
De doelstelling van de controle is het afgeven van een controleverklaring bij de jaarrekening van de Dordrecht. In dit accountantsverslag geven wij een toelichting op de bevindingen naar
aanleiding van de controle.
Onze controleaanpak bestaat in hoofdlijnen uit drie fasen: de risicoanalyse, de interimcontrole en de jaarrekeningcontrole.

Gezamenlijke risicoanalyse als basis
Onze controle start met het maken van een analyse van de risico's waar u als gemeente mee te maken heeft. Deze risicoanalyse zien wij als een gezamenlijke actie van ons controleteam en
vertegenwoordigers van uw gemeente en maakt deel uit van ons pre-auditgesprek. Het doel hiervan is om op basis van gezamenlijke kennis van uw organisatie en uw omgeving tot een zo
volledig en bruikbaar mogelijke risicoanalyse te komen, die als basis voor de verdere controlewerkzaamheden kan dienen. Het gaat hierbij primair om de externe risico's en de risico's in de
bedrijfsvoering. Bij deze inventarisatie ligt primair de focus op de risico's op afwijkingen van materieel belang in de jaarrekening als gevolg van fraude of fouten.

Interimcontrole
Onze risicoanalyse en de daarop gebaseerde controleaanpak richten zich niet uitsluitend op de jaarrekening zelf, maar ook op het systeem van interne beheersing. Hoe beter dat systeem
functioneert, hoe meer zekerheid er bestaat dat de opgeleverde informatie betrouwbaar is, zowel tussentijds als bij de jaarrekening. Omdat deze interne beheersing het gehele jaar goed
dient te functioneren, hoeven wij met de aanvang van onze controle niet te wachten totdat de jaarrekening gereed is. Onze controle vindt daarom voor een belangrijk deel al in de tweede
helft van het boekjaar plaats.

Jaarrekeningcontrole
Bij de jaarrekeningcontrole stellen wij vast of de jaarrekening is opgesteld volgens de geldende verslaggevingsvoorschriften, of de door u opgestelde jaarrekening een getrouw beeld geeft en
of de baten, lasten en balansmutaties voldoen aan de eisen van rechtmatigheid zoals opgenomen in het controleprotocol 2014. Ook stellen wij vast dat de posten in de jaarrekening adequaat
zijn toegelicht. Onze controle houdt niet in dat wij alle posten integraal controleren. Onze aanpak heeft als doel om belangrijke onjuistheden of onrechtmatigheden te ontdekken, rekening
houdend met de materialiteitsgrenzen zoals vastgelegd in het controleprotocol 2014
Het product van de jaarrekeningcontrole is de controleverklaring bij de jaarrekening en een verslag van bevindingen. In het verslag van bevindingen rapporteren wij fouten en onzekerheden
governance, financiële positie, ontwikkeling resultaten en de kwaliteit van de interne beheersing).

Scope van de opdracht
Onze controleverklaring is gebaseerd op onze controlewerkzaamheden als accountant van de gemeente Dordrecht.
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Bijlage D: Disclaimer en beperking in gebruik
Dit verslag is alleen bestemd voor de leden van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dordrecht en mag niet in zijn geheel of gedeeltelijk aan
derden worden verstrekt of aangehaald zonder onze schriftelijke toestemming vooraf. Er wordt geen verantwoordelijkheid aan een derde partij geaccepteerd, omdat dit verslag daar niet voor
opgesteld en bedoeld is. Dientengevolge nemen wij geen enkele verplichting of plicht van zorg aan ieder ander persoon aan wie dit verslag getoond of in zijn handen komt op ons.
De in dit verslag aan de orde gestelde onderwerpen zijn door ons geconstateerd gedurende onze controleopdracht waarvan wij van mening zijn dat zij uw aandacht behoeven. Het is geen
allesomvattend verslag van alle geconstateerde zaken en in het bijzonder kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor het rapporteren van alle bedrijfsrisico's of tekortkomingen in
het systeem van interne beheersing. Elke conclusie, opinie of opmerking in dit verslag is verstrekt in de context van onze controleverklaring over de jaarrekening als geheel, welke zal worden
verstrekt in onze controleverklaring.

Evenzo geldt dat de opmerkingen, bevindingen en aanbevelingen met betrekking tot het systeem van interne beheersing niet gelezen dienen te worden als een afzonderlijke opinie van het
systeem van interne beheersing en haar werking.
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