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Geachte leden van de gemeenteraad,
Hierbij zenden wij u toe de ontwerpjaarrekening 2008 van de Gemeenschappelijke
Regeling GEVUDO. Het rapport van de accountant ligt ter inzage in het Regiokantoor
Noordendijk 250 te Dordrecht.
'
De genoemde stukken worden geagendeerd voor de vergadering van het Algemeen
Bestuur van de GR GEVUDO van 19 juni 2009.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
het dagelijks bestuur van
de Gemeenschappelijke Regeling GEVUDO,
WRtLjsecretaris,

de voorzitter,

D.A. van Steensel

Gemeenschappelijke Regeling, GEVUDO

p/a Postbus 365, 3300 AJ Dordrecht

t 078 648 06 15, f 078 648 06 01
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Gemeenschappelijke Regeling Gevudo

Jaarrekening 2008

A l g e m e n e inleiding
Voor u ligt de jaarrekening 2008 van de GR Gemeenschappelijke Vuilverwerking
Dordrecht en Omstreken (Gevudo). Gevudo bezit 20% van de aandelen van de
HuisVuilCentrale (HVC) te Alkmaar en behartigt en coördineert de belangen van
de deelnemende gemeenten richting HVC.
In deze jaarrekening is een inzicht gegeven in de financiële positie van de GR,
haar activiteiten en de ontwikkeling van het resultaat 2008. De jaarrekening is
opgesteld conform de richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording
Provincies en Gemeenten (BBV).
Het jaar 2008 is afgesloten met een positief resultaat van ca. € 76.000. Daarmee
komt de stand van de algemene reserve ultimo 2008 op ca. € 2,6 min.
Doel v a n de regeling
De "Gemeenschappelijke Vuilverwerking Dordrecht en Omstreken" (Gevudo) is
aangegaan door de gemeenten Alblasserdam; Binnenmaas (kern Puttershoek);
Dordrecht; Giessenlanden; Gorinchem; Graafstroom; Hardinxveld-Giesssendam;
Hendrik-Ido-Ambacht; Leerdam; Liesveld; Nieuw-Lekkerland; Papendrecht; Sliedrecht; Strijen; Zederik en Zwijndrecht.
Formeel doel van de regeling is de samenwerking ter behartiging van de belangen
van het op milieuhygiënisch verantwoorde wijze verwerken van huishoudelijke
afvalstoffen en andere categorieën van afvalstoffen afkomstig uit de Drechtsteden, Alblasserwaard en Vijfheerenlanden en de Hoeksche Waard. Waar de regeling in het verleden daadwerkelijk actief was in het verzamelen en verwerken van
huishoudelijk afval wordt het doel thans feitelijk uitsluitend verwezenlijkt door het
verwerven, beheren en vervreemden van aandelen in het kapitaal van de N.V.
Huisvuilcentrale Noord-Holland ("HVC") en het partij zijn bij overeenkomsten tussen aandeelhouders van HVC.
Bestuurlijke organisatie
De regeling kent drie bestuursorganen:
- het algemeen bestuur;
- het dagelijks bestuur;
- de voorzitter.
Algemeen bestuur
Elke gemeenteraad vaardigt één collegelid af in het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur kent dus 16 leden. Er zijn geen plaatsvervangende leden. De leden
beschikken over een meervoudig stemrecht. De voorzitter maakt deel uit van het
bestuur. De voorzitter is het lid dat door de raad van Dordrecht wordt aangewezen.
Het totaal aantal stemmen bedraagt 1.000. Het totaal aantal stemmen per lid
wordt bepaald naar rato van de in de vijfjaar voorafgaande aan het jaar waarin
een besluit wordt genomen bij de betreffende gemeenten in rekening gebrachte
verwerkingskosten met betrekking tot de door dan wel via de bemiddeling van
het lichaam verwerkt huishoudelijk afval.
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Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter van het algemeen bestuur, alsmede door drie leden die door het algemeen bestuur uit hun midden
worden aangewezen. Er is momenteel geen portefeuilleverdeling tussen de leden.
De leden van het dagelijks bestuur zijn:
De heer D.A. van Steensel, gemeente Dordrecht (voorzitter);
De heer H. Akkerman, gemeente Gorinchem (plaatsvervangend voorzitter);
De heer R.G. van de Ven, gemeente Sliedrecht.
Voorzitter
De voorzitter is volgens de Wet gemeenschappelijke regelingen een bestuursorgaan van het openbaar lichaam, maar bij Gevudo heeft de voorzitter geen zelfstandige bevoegdheden.
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A.

JAARVERSLAG

1.

Programmaverantwoording

1.1.
Wat wil Gevudo bereiken ?
Gevudo heeft met ingang van 2007 het karakter van een *houdstermaatschappij": zij voert zelf geen operationele taken meer uit. Het beoogd maatschappelijke
effect is derhalve beperkt. Gevudo kan echter haar invloed als aandeelhouder,
onder meer in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, aanwenden wanneer over zaken wordt beslist die maatschappelijke belangen van de deelnemers
in de GR raken.
1.2.
Wat doet Gevudo daarvoor?
Onder meer door middel van bestuursvergaderingen wordt contact onderhouden
met de deelnemers in de GR. Verder wordt vanuit de regio een inbreng geleverd
in de innovatieplatforms van de HVC.
1.3.

Wat mag het kosten ?

Omschrijving
Bedragen x € 1.000
Lasten
Baten
Resultaat voor bestemming

Werkelijk
2007

Begroting
2008

Werkelijk

3.515
4.382

43
100

905
982

867

57

77

867

57

77

2ÖÖ8

Resultaatbestemming
Resultaat na bestemming

Toelichting
Door de verkoop van de stortplaats en de aandelen Zavin in 2006 is de exploitatie
in omvang sterk afgenomen ten opzichte van de voorgaande jaren. De toename
van de totale baten en lasten in de begroting en realisatie 2007 komen voort uit de
financiële afhandeling van de overdracht aan HVC. Verder worden vanaf 2008 (in
tegenstelling tot hetgeen begroot was) de garantstellingsprovisie bruto verantwoord. Bij de balans en exploitatie worden de afwijkingen specifiek toegelicht.
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Paragrafen

2.1.
Lokale heffingen
Deze verplichte paragraaf is voor de GR niet van toepassing.
2.2.
Weerstandvermogen
De weerstandcapaciteit wordt gevormd door de middelen waarover Gevudo beschikt om de mogelijke negatieve resultaten en de lopende risico's af te dekken.
De operationele bedrijfsrisico's zijn door het afstoten van de stortplaats afgenomen tot nihil. Wel zijn de volgende zaken van belang.
De GR staat naar rato van haar deelname in HVC garant voor het nakomen van
de financiële verplichtingen die HVC aangaat in het kader van de financiering van
verbrandingsinstallaties. Hiervoor wordt een garantstellingsprovisie ontvangen.
In 2007 is de stortplaats overgedragen aan HVC. Er is door Gevudo een vrijwaring gegeven aan HVC voor het geval de stortplaats (in 2015) niet door de Provincie in nazorg zou worden geaccepteerd als gevolg van onvolkomenheden van
het beheer in de periode Gevudo. Vooralsnog is er een goedgekeurd nazorgplan
en zijn er schriftelijke provinciale verklaringen waaruit blijkt dat het beheer op
grond van de vergunning op orde is.
Zavin is in 2007 verkocht; er is bij verkoop een zekerheid afgegeven aan HVC
voor verborgen gebreken die niet uit het overnameonderzoek naar voren zijn gekomen. Deze zekerheid bedraagt maximaal € 2,5 min. en bouwt in drie jaar af
naar nihil. Eind 2009 is dit risico dus niet meer aanwezig.
HVC voert haar activiteiten uit in de structuur van een naamloze vennootschap
(N.V.). Normaalgesproken is de aansprakelijkheid van een aandeelhouder in een
N.V. beperkt tot zijn kapitaalstorting. HVC heeft met haar aandeelhouders daarnaast privaatrechtelijke overeenkomsten gesloten waarin onder meer is geregeld
dat de aandeelhouders meedelen in zowel winsten als verliezen. Hierdoor is de
aansprakelijkheid in principe onbeperkt. Doordat HVC inmiddels een eigen vermogen heeft van ca. € 90 min., is dit risico echter beperkt.
Er bestaat nog een latente vordering op de belastingdienst ter grootte van
€ 592.000 op grond in depot bij HVC. Over deze grond is indertijd door Gevudo
milieubelasting afgedragen. Wanneer HVC deze grond hergebruikt, kan de reeds
betaalde belasting worden teruggevorderd. Bij de overdracht van de stortplaats is
bepaald dat Gevudo deze vordering behoudt.
Het verloop van de reserve is als volcItOmschrijving
Bedragen x € 1
I Algemene bedrijfsreserve

Ultimo
2007

Mutaties
2008

Ultimo
2008

2.569.471

76.573

2.646.044

Op grond van het bovenstaande kunnen niet zonder meer conclusies worden getrokken over de toereikendheid van de reservepositie. Hoewel er geen signalen
zijn dat genoemde risico's zich zullen voordoen, is het wenselijk de opgebouwde
reserve tenminste op peil te houden.
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2.3.
Onderhoud kapitaalgoederen
Deze verplichte paragraaf is voor de GR niet van toepassing.
2.4.
Financiering
Op grond van de Wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO) moet een aantal
zaken rondom de financiering nader worden toegelicht.
•

•
•
•
•

Kasgeldlimiet: de ruimte die overheidsorganisaties hebben om zaken met
kort geld (rentetypische looptijd korter dan 1 jaar) te financieren, wordt
begrensd door de zogenoemde kasgeldlimiet. Deze is bij ministeriële regeling bepaald als percentage van de totale lasten. Voor gemeenschappelijke
regelingen is dit percentage bepaald op 8,2. De kasgeldlimiet voor 2009 is
voor Gevudo derhalve 8,2% van ca. € 1,1 min. dus ca. € 91.000. Gelet op
het feit dat de liquiditeitspositie goed is, zal dit geen problemen opleveren.
Renterisiconorm: Op dit onderdeel worden geen risico's gelopen omdat
Gevudo geen langlopende financieringen heeft c.q. nodig heeft.
Liquiditeitsrisico: op dit punt worden geen risico's gelopen.
Gebruik van derivaten: hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
Uitzettingen/beleggingen: overliquiditeit wordt voor korte termijn belegd
in deposito's.

2.5.
Bedrijfsvoering
De bedrijfsvoering van de GR beperkt zich voornamelijk tot het faciliteren van het
bestuur van de GR. In de exploitatie is dit ook zichtbaar. De controltaak wordt
uitgevoerd door de GR Zuid-Holland Zuid.
2.6.

Verbonden partijen

Instelling

Aard activiteit en financiering

Bestuurlijke betrokkenheid

Ontwikkelingen /
risico's

HuisVuilCentrale Alkmaar N.V.

Exploiteren van afvalverwerkingsinstallaties

20% aandeelhouder;
Gevudo levert 1 commissaris

Vooralsnog geen

2.7.
Grondbeleid
Deze verplichte paragraaf is voor de GR niet van toepassing.
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JAARREKENING

1.
Grondslagen voor w a a r d e r i n g en resultaatbepaiing
Algemeen
De waardering en resultaatbepaling vinden plaats met als uitgangspunt belangenbehartiging van de gezamenlijke aandeelhouders richting de HVC. Bij de waardering en resultaatbepaling is het toerekeningsbeginsel in acht genomen. Het toerekeningsbeginsel kent drie componenten, te weten het voorzichtigheids-, het realisatie- en het matchingprincipe.
Voorzichtigheidsprincipe
Het voorzichtigheidsprincipe houdt in dat verliezen worden genomen zodra deze
voorzienbaar zijn.
Realisatieprincipe
Dit principe vertoont enige gelijkenis met het voorzichtigheidsprincipe. Het realisatieprincipe houdt in dat winsten eerst dan worden verantwoord wanneer zij zijn
gerealiseerd.
Matchingprincipe
Het matchingprincipe geeft aan dat het resultaat over een periode tot stand komt
door confrontatie van de kosten en de opbrengsten in die periode. Kosten worden
genomen in de periode waarin de daaraan gerelateerde opbrengsten worden verantwoord.
Activa en passiva zijn gewaardeerd op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.
Vorderingen zijn, onder aftrek van eventuele voorzieningen wegens oninbaarheid,
tegen de nominale waarde verantwoord.
Als vergelijkende cijfers zijn opgenomen de cijfers welke betrekking hebben op de
exploitatie van de stortplaats ontleend aan de goedgekeurde begroting 2008 alsmede de begroting 2008 na wijziging en de vastgestelde jaarrekening 2007.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa met economisch nut worden gewaardeerd tegen de
aanschafwaarde respectievelijk bestede kosten, verminderd met de daarop toegepaste afschrijvingen volgens de lineaire methode. De afschrijvingsperiode is
gebaseerd op de bedrijfseconomische levensduur. Op nieuwe investeringen wordt
eerst afgeschreven met ingang van het boekjaar volgend op het jaar van aanschaf.
Financiële vaste activa
Deelnemingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd tegen nominale
waarde. Eventuele voorzieningen voor mogelijke oninbaarheid worden in mindering gebracht.
Liquide middelen
De liquide middelen worden opgenomen tegen nominale waarde.
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Algemene bedrijfsreserve
De algemene bedrijfsreserve vormt het vrij besteedbare eigen vermogen van de
GR. Het bedrag wordt gevormd via reserveringen ten laste van het exploitatieresultaat en/of toevoegingen of onttrekkingen van voordelige respectievelijk nadelige exploitatieresultaten.
Schulden en overlopende passiva
De schulden en overlopende passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen
GR Gevudo heeft nog een latente vordering op de belastingdienst van € 592.000
op de component "grond in depot". In het contract met de HVC is geregeld dat
ingeval de HVC
een teruggaaf van de belastingdienst van deze afvalstoffenheffing zal ontvangen
die betrekking heeft op de periode t/m de overdrachtsdatum, HVC deze ontvangst
zal doorstorten aan de GR Gevudo (evt. na verrekening van onbetwiste vorderingen van HVC op de GR Gevudo).
Bij de overdracht aan de HVC zijn door de GR Gevudo een tweetal zekerheden
afgegeven, namelijk :
•

•

Een zekerheid ingeval van het achterhouden van informatie die niet uit het
due dilligence onderzoek naar voren is gekomen, danwei het verstrekken van
onjuiste informatie die van materieel belang kan zijn voor een potentiële
koper van de aandelen, de vennootschap, het Zavin belang en de stortplaats.
Deze aansprakelijkheid is beperkt tot een maximum van € 2,5 miljoen in drie
jaar afbouwend naar nihil.
Een vrijwaring als de stortplaats in 2015 niet door de provincie in nazorg
wordt geaccepteerd als gevolg van handelingen of gebeurtenissen die hebben
plaatsgevonden of hun oorsprong vinden voor de overdrachtsdatum.

Met de gemeente Dordrecht is overeengekomen dat wanneer de HVC de oorspronkelijke huurovereenkomst verlengt over de periode 2011 t/m 2015, GR Gevudo gehouden is het verschil tussen de huur op basis van de initiële huurovereenkomst en de huur op basis van de allonge (onderdeel van de overeenkomst
met de HVC) te voldoen.
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Balans per 3 1 december 2 0 0 8
ACTIVA
31-12-2008

31-12-2007

Vaste activa
Investeringen met een economisch
nut
Financiële vaste activa

24.047

24.047

Subtotaal vaste activa

24.047

24.047

Vlottende activa
Uitzettingen met een rentetypische
looptijd < 1 jaar
Liquide middelen

€

55.259

€

17.259

-

2.581.515

-

2.556.449

Subtotaal vlottende activa

€

2.636.773

€

2.573.708

Totaal activa

€

2.660.820

€

2.597.755

31-12-2008

PASSIVA
Vaste passiva
Algemene bed rijfsreserve
Nog te bestemmen resultaat

€

31-12-2007

2.569.471
76.573

€

1.702.836
866.635

2.646.044

€

2.569.471

Voorzieningen
Subtotaal vaste passiva
Vlottende passiva
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar
Totaal passiva

28.284

14.776
€

2.660.820

€

2.597.755
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3.

Exploitatierekening 2008

Omschrijving
Bedragen x € 1
! PERSONEELSLASTEN
Personeelskosten (t/m 2007) en directie
Personeelskosten overig
IZA voormalig personeel
Secretariaat en administratie
Subtotaal
ALGEMENE BESTUURS- EN BEHEERSKOSTEN
Bestuurskosten
Accountantskosten
Representatie
Bank- en rentekosten
Samenwerkingsorganisatie (WAV)
Adviezen
Archief/kantoorbenodigdheden
Diverse kosten
Subtotaal
OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN
Uitbetaling garantstelllngsprovlsle gemeenten
Overig
Subtotaal

Realisatie
2007

Begroting
2008

Realisatie
2008

7.733

7.000
100

4.500

-

765
19.999

1

802
18.039
26.574

3.346
5.840

407

14.616

2.843
27.052

1.357
1.357

17.000
24.100

2.000
6.000
500
500
3.000
6.000
500
500
19.000

*

25.265 1

1.054
2.000

334

2.902

1.117

7.407 1

-

873.169-

0

873.169

"

-1
_

3.460.500

„

3.515.483

43.100

905.840

RENTEBATEN

110.299

100.000

108.212

OVERIGE BEDRIJFSOPBRENGSTEN
Winstuitkering ZAVIN
Dividend HVC
Garantstelllngsprovlsle HVC
Diverse baten
Subtotaal

245.766
101.983
951.927
2

-

1.299.048

-

INCIDENTELE BATEN

2.972.771

-

4.382.118

100.000

982.413

866.635

56.900

76.573

INCIDENTELE LASTEN
TOTALE LASTEN

TOTALE BATEN
RESULTAAT VOOR BESTEMMING
Resultaatbestemming (mutaties reserves)

-

873.169
1.032
874.201

_

-

-

1
866.635
56.900
RESULTAAT NA BESTEMMING
76.573
1 De met een * gemerkte bedragen maken onderdeel uit van een met de Regio Zuid-Holland Zuid afgeslo1 ten DVO tot een totaalbedrag van € 20.000.
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4.
Toelichtingen balans per 3 1 december 2 0 0 8
MATERIELE VASTE ACTIVA MET ECONOMISCH NUT
2008
Boekwaarde per 1 januari
€
Bij: Investeringen
Af: Desinvesteringen
Af: Afschrijvingen
-___

2007
299.086
299.086

Boekwaarde per 31 december
Bovenstaande heeft betrekking op de (des) investering in de stortplaats.
FINANCIËLE VASTE ACTIVA
Deelneming Zavin BV
Deelneming Zavin CV
Deelneming HVC
Boekwaarde per 31 december

2008

2007

24.047

24.047

24.047

24.047

UITZETTINGEN MET EEN RENTETYPISCHE LOOPTIJD < 1 JAAR
2008
Handelsdebiteuren
€
49.273
€
Rekening courant Heijmans
Afvalstoffenbelasting
P.M.
Omzetbelasting
Overige vorderingen
5.986
Boekwaarde per 31 december

€

55.259

€

2007
P.M.
3.624
13.635
17.259

LIQUIDE MIDDELEN
2008
Tegoed in rekening courant ABN AMRO
Tegoed in rekening courant ING
Tegoed in deposito

€

Boekwaarde per 31 december

€ 2.581.515

581.515
2.000.000

€

2007
1.120.905
344.992
1.090.552

€ 2.556.449
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ALGEMENE BEDRIJFSRESERVE
Saldo per 1 januari
Uitgekeerd Dividend HVC (2005-2006)
Uitgekeerde garantstellingsprovisie HVC
(2007-2008)
Saldo
Dotatie exploitatieresultaat 2007-2008
Boekwaarde per 31 december

VOORZIENING AFDEKKEN & NAZORG

2008
€

2.569.471

2007
€

2.756.117
101.985-

€

2.569.471
76.573

€

951.2961.702.836
866.635

€

2.646.044

€

2.569.471

2008

Saldo per 1 januari
Toevoeging ten laste van de exploitatie
Vrijval ten gunste van de exploitatie

2007
€

2.972.771
2.972.771-

Boekwaarde per 31 december
De voorziening is vrijgevallen na de verkoop van de stortplaats.
NETTO VLOTTENDE SCHULDEN MET EEN RENTETYPISCHE LOOPTIJD <
1 JAAR
2008
2007
Handelscrediteuren
Monitorheffing
Omzetbelasting
Overige schulden
Boekwaarde per 31 december

13.576

22.834

1.200

5.450

14.776

28.284
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5.

Toelichting op de exploitatierekening 2008

OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN
STORTPLAATS

Realisatie

Stortplaatswerkzaamheden
Bedrijfswagen
Diverse

€

Totaal

€

2007
430
927

Begroting
2008
primair

Begroting
2008
na wijziging

Realisatie
2008

€

€

-

€

873.169

INCIDENTELE LASTEN

1.357

€

- €

Begroting
2008
primair

Realisatie
2007

- €

Begroting
2008
na wijziging

873.169

Realisatie
2008

samenhangend met overdracht stortplaats :
3.000.000
90.000

Aankoop grond stortplaats
Overdrachtsbelasting i.v.m. aankoop
grond
Overdracht aandelen Zavin
Overdrachtsbelasting i.v.m. aandelen
Zavin
Overdracht materiële vaste activa
Schadeloosstelling wegens verlaging
huur
Subtotaal

€

299.086
34.727
3.447.870

212.630
€

OVERIGE BEDRIJFSOPBRENGSTEN

Winstuitkering 2006 resp. 2005 Zavin
Dividend 2006 HVC
Garantstellingsprovisie 2008
Vergoeding puinbreker
Diverse

-

10.891
13.167

Overige incidentele lasten
Totaal

€

3.460.500

€

Realisatie

€

2007
245.766 €
101.983
951.297

2
1.299.048

Totaal

RENTEBATEN

€

Realisatie

-

Begroting
2008
primair
-

Begroting
2008
na wijziging
€

-

Realisatie
2008

- €
-

€

Begroting
2008
primair

2007

€

873.169

873.169

Begroting
2008
na wijziging

Realisatie
2008

Rentebaten

€

110.299

€

100.000

€

100.000

€

108.167

Totaal

€

110.299

€

100.000

€

100.000

€

108.167
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INCIDENTELE BATEN

Realisatie
2007

Begroting
2008
primair

Begroting
2008
na wijziging

Realisatie
2008

samenhangend met overdracht stortplaats :
Vrijval voorziening stortplaats

€

2.972.771 €

Totaal

€

2.972.771 €
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Accountantsverklaring

Ddoifte*

Ddoltte Accountants B.V.
WRgenbos4
3311JX Dordrecht
Postbus 1165
3300 BD Dordrecht
Tefc (078)6112500
Fax; (078) 6112577
wwwJetoittejil

Aan het algemeen bestuur van de
Gemeenschappelijke Vuilverwerking
Dordrecht en Omstreken (Gevudo)
Postbus 365
3300 AJ DORDRECHT
Datum

Behandeld door

Kenmerk

11 mei 2009

D. Vermaas RA

09R0608/ta/55013112133900

Accountantsverklaring
Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hébben de jaarrekening 2008 van de gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke
Vuilverwerking Dordrecht en Omstreken (Gevudo) te Dordrecht, bestaande uit de balans per 31
december 2008 en de programmarekening over 2008 met de toelichtingen, gecontroleerd.
Verantwoordelijkheid van het bestuur van Gevudo
Het bestuur van Gevudo is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening, alsmede
voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met het Besluit begroting en
verantwoording provincies en gemeenten.
Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als
de activa en passiva getrouw dient weer te geven, en dat de in de jaarrekening verantwoorde
baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming
betekent in overeenstemming met de begroting, en met de van toepassing zijnde wettelijke
regelingen waaronder verordeningen van Gevudo.
Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het ontwerpen, invoeren en in stand houden van
een intern beheersingssysteem relevant voor het opmaken van en getrouw weergeven in de
jaarrekening van zowel de baten en lasten als de activa en passiva, zodanig dat deze geen
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten bevat en voor de naleving van
de relevante wet- en regelgeving, het kiezen en toepassen van aanvaardbare grondslagen voor
financiële verslaggeving en het maken van schattingen die onder de gegeven omstandigheden
redelijk zijn.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze
controle, als bedoeld in artikel 213, lid 2 van de Gemeentewet. Wij hebben onze controle
verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder het Besluit accountantscontrole
provincies en gemeenten en de "controleverördening Gevudo 2004". Dienovereenkomstig zijn
wij verplicht te voldoen aan de voor ons geldende gedragsnormen en zijn wij gehouden onze
controle zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt
verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.
Op alie conlractuelerelatiesvan DeloRte zijn de algemene voorwaarden van DBIOIHB, welke zijn
gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam onder aktanummer
84/2004 van toepassing.
Detaitte Accountants 8.V. is ingeschreven In het handelsregister van de Kamer van Koophandel Ie
Rotterdam onder nummer 24362B53.

Member of
Delolüe Touche Tohmatsu
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09R0608
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie
over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De keuze van de uit te voeren
werkzaamheden is afhankelijk van de professionele oordeelsvorming van de accountant,
waaronder begrepen zijn beoordeling van de risico's van afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fraude of fouten. In die beoordeling neemt de accountant in aanmerking het voor het
opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van zowel de baten en lasten als de
activa en passiva, alsmede het voor de naleving van de wet- en regelgeving relevante interne
beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde keuze te kunnen maken van de
controlewerkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden adequaat zijn, maar die niet tot
doel hebben een oordeel te geven over de effectiviteit van het interne beheersingssysteem van
het bestuur van Gevudo. Tevens omvat een controle onder meer een evaluatie van de
aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen voor financiële verslaggeving, van de
redelijkheid van schattingen die het bestuur van Gevudo heeft gemaakt, een evaluatie van het
algehele beeld van de jaarrekening.
De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor
onzekerheden 3% van dé totale lasten.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als
basis voor ons oordeel.
Oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van Gevudo een getrouw beeld van de grootte en de
samenstelling van zowel de baten en lasten over 200& als van de activa en passiva per
31 december 2008 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies
en gemeenten.
Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de
balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met
de van toepassing zijnde wettelijke regelingen waaronder verordeningen van Gevudo.
Verklaring betreffende andere wettelijke voorschriften en/of voorschriften van
regelgevende instanties
Op grond van de wettelijke verplichting ingevolge artikel 213, lid 3 onder d Gemeentewet
melden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de
jaarrekening.
Deloitte Accountants B.V.
was getekend:
D. Vermaas RA
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VASTSTELLING
Dagelijks Bestuur
Als ontwerpjaarrekening vastgesteld en aangeboden aan het Algemeen Bestuur
op 28 april 2009
Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Gevudo
de secretaris,
de voorzitter

P. Kooij

D.A. van Steensel

Algemeen Bestuur
Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Gevudo in de openbare vergadering van 19 juni 2009.

de secretaris,

de voorzitter

P. Kooij

D.A. van Steensel
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