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Accountantsverklaring jaarrekening 2005

Geachte raad,
Hierbij ontvangt u onze accountantsverklaring bij de jaarrekening 2005 van uw gemeente.
Wij verzoeken u, alvorens u tot publicatie overgaat, de jaarrekening en de gezamenlijk daarmee
openbaar te maken stukken aan ons ter beoordeling voor te leggen.
Over onze overige bevindingen naar aanleiding van de controle van de jaarrekening doen wij u
separaat verslag.
Hoogachtend,
Deloitte Accountants B.V.
voor deze:

D. Vermaas RA

Bijlage(n): Accountantsverklaring drievoud.

Op alle contractuele relaties van Deloitte zijn de algemene voorwaarden van Deloitte, welke zijn
gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam onder aktenummer
84/2004 van toepassing.
Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te
Rotterdam onder nummer 24362853.
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Accountantsverklaring
Opdracht
Wij hebben de jaarrekening 2005 van de gemeente Dordrecht gecontroleerd. De jaarrekening is
opgesteld onder verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht. Het college van burgemeester en wethouders is tevens verantwoordelijk
voor de naleving van de wet- en regelgeving. Het is onze verantwoordelijkheid de controle als
bedoeld in artikel 213, tweede lid van de Gemeentewet uit te voeren en een
accountantsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.
De gemeenteraad van Dordrecht heeft voor het onderzoek naar de jaarrekening over 2005 bij
besluit d.d. 31 januari 2006 de invulling van het begrip rechtmatigheid bevestigd. Hiermee ligt
vast wat wordt bedoeld met de in de oordeelsparagraaf opgenomen zinsnede 'de van toepassing
zijnde wettelijke regelingen waaronder gemeentelijke verordeningen'.

Werkzaamheden
Bij onze controle hebben wij nagegaan dat:
•
•

•
•

de jaarrekening zowel de baten en de lasten over 2005 als de activa en passiva per
31 december 2005 getrouw weergeeft;
de in de jaarrekening opgenomen baten en lasten, alsmede de balansmutaties tot stand zijn
gekomen in overeenstemming met de begroting en met de van toepassing zijnde wettelijke
regelingen, waaronder gemeentelijke verordeningen;
het j aarverslag met de j aarrekening verenigbaar is;
de jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met het Besluit begroting en
verantwoording provincies en gemeenten.

Onze controle is verricht overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met
betrekking tot controleopdrachten en in overeenstemming met het Besluit accountantscontrole
provincies en gemeenten.
Op alle contractuele relaties van Deloitte zijn de algemene voorwaarden van Deloitte, welke zijn
gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam onder aktenummer
84/2004 van toepassing.
Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te
Rotterdam onder nummer 24362853.
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Volgens de in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen dient onze controle zodanig te worden
gepland en uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening
geen onjuistheden van materieel belang bevat.
Een controle omvat onder meer een onderzoek door middel van deelwaarnemingen van
informatie ter onderbouwing van de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. Tevens
omvat een controle een beoordeling van de grondslagen voor financiële verslaggeving die bij het
opmaken van de jaarrekening zijn toegepast en van belangrijke schattingen die het bevoegd
gezag van de gemeente daarbij heeft gemaakt alsmede een evaluatie van het algehele beeld van
de jaarrekening.
De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor
onzekerheden 3% van de totale lasten. Deze goedkeuringstolerantie is door de gemeenteraad bij
raadsbesluit d.d. 31 januari 2006 vastgesteld.
Wij zijn van mening dat onze controle een deugdelijke grondslag vormt voor ons oordeel.
Bevindingen
Rechtmatigheidsonderzoek
Ons onderzoek heeft uitgewezen dat bij de gemeente Dordrecht gedurende 2005 sprake was van
ontoereikend zichtbaar uitgevoerde maatregelen van interne controle, waardoor op grond van
accountantscontrole op rationele wijze niet de vereiste zekerheid kon worden verkregen over de
rechtmatige totstandkoming van genoemde baten en lasten alsmede de balansmutaties.

Oordeel
Getrouwheidsonderzoek
Wij zijn van oordeel dat de jaarrekening van de gemeente Dordrecht zowel de baten en de lasten
over 2005 als de activa en passiva per 31 december 2005 getrouw weergeeft in overeenstemming
met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.
Tevens zijn wij nagegaan dat het jaarverslag voor zover wij dat kunnen beoordelen verenigbaar
is met de jaarrekening.
Rechtmatigheidsonderzoek
Om redenen die zijn vermeld in de paragraaf Bevindingen kunnen wij geen oordeel geven over
de totstandkoming in overeenstemming met de begroting en met de van toepassing zijnde
wettelijke regelingen waaronder gemeentelijke verordeningen van de in deze jaarrekening
opgenomen baten en lasten alsmede de balansmutaties.
Deloitte Accountants
voc
D. Vermaas RA
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Controle j aarrekening 2005
Geachte raad,
Wij hebben de controle van de jaarrekening 2005 afgerond. Hierbij ontvangt u onze rapportage
van bevindingen naar aanleiding van deze controle.
Wij hanteren hierbij de volgende indeling:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Samenvatting
Accountantscontrole
Accountantsverklaring 2005
Rechtmatigheid
Financieel beheer en organisatie
Financiële positie en resultaat
Verslaggeving
Geautomatiseerd systeem
Actualiteiten

1. Samenvatting
Onze controle is uitgevoerd conform de door u aan ons verstrekte opdracht. Wij hebben een
goedkeurende accountantsverklaring verstrekt bij de jaarrekening 2005 van de gemeente
Dordrecht voor wat betreft het aspect getrouwheid. Vanwege het ontbreken van volledig
toereikende, zichtbaar uitgevoerde, maatregelen van interne beheersing hebben wij met
betrekking tot het aspect rechtmatigheid geen oordeel kunnen geven over de rechtmatige
totstandkoming van de baten en lasten alsmede de balansmutaties van uw gemeente. Dit past in
het door u gekozen groeimodel. Belangrijke aandachtspunten met betrekking tot de
rechtmatigheid betreffen subsidies en aanbestedingen.

Op alle contractuele relaties van Deloitte zijn de algemene voorwaarden van Deloitte, welke zijn
gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam onder aktenummer
84/2004 van toepassing.
Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te
Rotterdam onder nummer 24362853.
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uitgebracht aan de gemeente Dordrecht
Controle jaarrekening 2005
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Met betrekking tot het financieel beheer en de verslaggeving concluderen wij, dat Dordrecht als
gevolg van diverse verbeteracties een belangrijke kwaliteitsslag heeft gemaakt. Het rendement
hiervan zal met name in 2006 zichtbaar worden. In dit rapport noemen wij enkele punten die bij
de jaarrekeningcontrole zijn gebleken en waarvoor wij adviseren die bij de verdere voortgang
van de verbeterde acties mee te nemen. Bevindingen waarbij de door u aan ons opgedragen
rapportagetolerantie ad € 100.000 is overschreden vermelden wij in dit rapport.

2. Accountantscontrole
Wij hebben van u de opdracht gekregen om de programmarekening 2005 van de gemeente
Dordrecht te controleren. De accenten voor de controle zijn bepaald in de aanpak zoals wij deze
met u naar aanleiding van de opdrachtbevestiging over 2005 hebben afgesproken.
In paragraaf 3 van dit rapport geven wij een toelichting op de door ons afgegeven
accountantsverklaring. In paragraaf 4 gaan wij in op de rechtmatigheid. Vervolgens gaan wij in
paragraaf 5 in op het financiële beheer van uw gemeente met name voor het onderdeel
totstandkoming jaarrekening. In paragraaf 6 bespreken wij het resultaat 2005 van uw gemeente.
In paragraaf 7 behandelen wij onze overige bevindingen naar aanleiding van het toetsen van de
jaarrekening 2005 aan het BBV. In een aparte bijlage gaan wij tevens in op diverse actualteiten.

3. Accountantsverklaring 2005
3.1. Strekking
Artikel 213 lid 3 van de gemeentewet bepaalt dat de accountants verklaring op grond van de
uitgevoerde controle aangeeft of:
a.
b.
c.

de jaarrekening een getrouw beeld geeft van zowel de baten en lasten als de grootte en
samenstelling van het vermogen;
de baten en lasten, alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen en
de jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de bij of krachtens algemene
maatregel van bestuur te stellen regels, bedoeld in artikel 186 (het Besluit Begroting en
Verantwoording, hierna BBV).

Onze accountantsverklaring hebben wij u afzonderlijk doen toekomen. De accountantsverklaring
is goedkeurend voor wat betreft de punten a en c: het getrouwe beeld en de overeenstemming
met het BBV.
Over punt b, de rechtmatigheid van baten, lasten en balansmutaties, geven wij een verklaring van
oordeelonthouding. De reden hiervoor is dat wij bij onze accountantscontrole geen gebruik
hebben kunnen maken van de bevindingen van de interne organisatie, omdat dit nog niet op alle
processen en voor geheel 2005 heeft plaatsgevonden. Hierdoor konden wij op grond van

Deloitte
13 juni 2006
06R1288
accountantscontrole op rationele wijze niet de vereiste zekerheid verkrijgen over de rechtmatige
totstandkoming van genoemde baten en lasten alsmede de balansmutaties. Voor 2005 geven wij
daarom een oordeelsonthouding met betrekking tot het aspect rechtmatigheid. In de
accountantsverklaring en in paragraaf 4.2 van dit rapport lichten wij dit toe.

3.2. Evaluatie van fouten
In het controleprotocol 2005 zijn de volgende door u als raad vastgestelde goedkeuringstoleranties opgenomen:
Goedkeurend

Beperking

Oordeelonthouding

Afkeurend

Fouten in de jaarrekening (% lasten)

<1%

>1%<3%

.

>3%

Onzekerheden in de
controle (% lasten)

<3%

>3%<10%

>10%

_

De goedkeuringstolerantie bedraagt € 5.920.000. In de voorliggende jaarrekening 2005 zijn door
ons geen getrouwheids- of rechtmatigheidsfouten geconstateerd die de goedkeuringstolerantie
overschrijden.
Met betrekking tot getrouwheid geldt dat nagenoeg alle aangetroffen fouten zijn gecorrigeerd.
De niet gecorrigeerde fouten betreffen bedragen die in totaal lager zijn dan € 100.000. Het gaat
hier met name om bedragen die op tussenrekeningen (nog te betalen, vooruitbetaald, nog te
ontvangen en vooruit ontvangen bedragen) staan verantwoord en waarbij afwikkeling in 2005
niet correct heeft plaatsgevonden.
Met betrekking tot rechtmatigheid geldt dat er sprake is van enkele niet rechtmatig verrichte
aanbestedingen en afwijkingen van de begroting. Tevens blijkt een belangrijk deel van de in
2005 verstrekte persoonlijke toelagen onrechtmatig. Intern is het bedrag aan persoonlijke
toelagen dat als onrechtmatig dient te worden beschouwd, vastgesteld op € 330.000.
Voor de aanbestedingen gaat het om enkele geringe aanbestedingen die de interne
aanbestedingsgrens van € 35.000 hebben overschreden en waarbij vervolgens niet de
voorgeschreven aanbestedingsvorm is gehanteerd. Met betrekking tot Europese aanbestedingen
zijn geen onjuistheden geconstateerd.

Deloitte
4
13 juni 2006
06R1288

De begrotingsonrechtmatigheden betreffen kredietoverschrijdingen en staan vermeld en
toegelicht in de jaarrekening bijlage Strategische Investeringen. In totaal staat een bedrag ad
€ 2.058.000 als begrotingsonrechtmatigheid vermeld. Overige begrotingsonrechtmatigheden zijn
niet door ons vastgesteld.

3.3. Evaluatie van onzekerheden in de verantwoording
De goedkeuringstolerantie voor onzekerheden ligt op € 17.760.000 (3 %). Een
oordeelsonthouding vindt pas plaats bij onzekerheden hoger dan € 59.200.000. Daar tussenin is
er sprake van een beperking.
Met betrekking tot getrouwheid zijn geen onzekerheden geconstateerd.
Met betrekking tot de rechtmatigheid zijn de volgende onzekerheden geconstateerd:
•

Er is conform uw controleprotocol pas sprake van een begrotingsonrechtmatigheid bij
afwijkingen hoger dan € 600.000 op themaniveau, mits deze afwijking niet voldoet aan de
criteria zoals deze vermeld staan in uw controleprotocol. In de jaarrekening is geen overzicht
van afwijkingen van de begroting opgenomen, waarbij per afwijking is aangegeven of er
sprake is van rechtmatige afwijkingen of onrechtmatige afwijkingen. Afwijkingen ten
opzichte van de begroting worden wel per thema toegelicht, echter uit deze toelichtingen
blijkt niet in hoeverre er sprake is van begrotingsonrechtmatigheden. Om toch tot een oordeel
te komen hebben wij de overschrijdingen per thema geanalyseerd. Hieruit blijkt dat er geen
sprake is van begrotingsonrechtmatigheden hoger dan de goedkeuringstolerantie ad
€ 17.760.000.

•

Voor wat betreft het voorwaardencriterium geldt dat er voor 2005 gemeentebreed geen
inzicht is in de naleving van de wet- en regelgeving. Zie hiertoe ook de opmerking onder
punt 4 van dit rapport.

4. Rechtmatigheid
4.1. Toetsingskader
Het jaar 2004 was het eerste jaar dat de accountant een rechtmatigheidsoordeel moest uitspreken
in de accountantsverklaring. In 2004 beschikte uw gemeente nog niet over een volledig normenen toetsingskader. Dit heeft geresulteerd in het ontbreken van een accountantsoordeel over de
rechtmatigheid in 2004. Bij de meeste andere gemeenten is om deze reden in 2004 eveneens een
accountantsverklaring van geen oordeel afgegeven.
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Bij de rechtmatigheidscontrole is een goed normen- en toetsingskader onmisbaar. Hierbij spelen
drie onderdelen een rol:
1. Inventarisatie van relevante wet- en regelgeving.
2. Benoemen welke aspecten uit de regelgeving moeten worden getoetst.
3. Hoe gaan wij om met afwijkingen in de realisatie ten opzichte van de begroting
(begrotingsrechtmatigheid).
In 2005 is binnen uw gemeente gewerkt aan het verder inventariseren van interne regelgeving en
besluiten, welke van belang zijn voor de rechtmatigheidscontrole. Deze inventarisatie is verwerkt
in het normenkader rechtmatigheid. Inmiddels is het toetsingskader bestaande uit een
normenkader en een controleprotocol vastgesteld op 31 januari 2006.

4.2. Interne organisatie
Naast het voorhanden hebben van een toetsingskader is het van belang dat de kwaliteit van de
interne organisatie een toereikend niveau heeft. De interne organisatie moet de zichtbare
naleving van wet- en regelgeving waarborgen.
Voor veel gemeenten is de accountantsverklaring in 2005 opnieuw niet goedkeurend. Dit geldt
ook voor de gemeente Dordrecht. De reden hiervoor is verklaarbaar. Op het moment dat het
toetsingskader eind 2005 of begin 2006 gereed is gekomen, is het verantwoordingsjaar 2005 al
(nagenoeg) voorbij. Hierdoor is het niet meer mogelijk de interne organisatie zodanig in te
richten dat de naleving van wet- en regelgeving l januari 2005 is gewaarborgd. Tevens heeft
vanaf toetsing nog maar beperkte waarde voor het verantwoordingsjaar 2005.
Uitgangspunt voor onze accountantscontrole is dat de gemeente een toereikende interne controle
op de rechtmatigheid uitvoert en de uitkomsten zichtbaar en voor ons controleerbaar vastlegt.
Om heel gericht de kwaliteit van de eigen regelgeving en van de interne organisatie te verbeteren
zonder direct met kostbare ingrepen te beginnen, hebben wij geadviseerd in ieder geval te starten
met verbijzonderde interne controle in 2005. Dit leidt tot de volgende voordelen:
1. Levert direct zichtbare vastleggingen inzake de rechtmatigheidscontrole.
2. Levert eventueel verbeterplanten voor de kwaliteit van regelgeving.
3. Levert eventueel verbeterpunten voor de procedures, functiescheidingen, opleidingen en
cultuur.
Behalve voornoemde voordelen wordt tevens ervaring opgedaan voor de interne controle 2006.
De uitkomsten kunnen worden meegenomen bij het opstellen van een intern controleplan.
In het vierde kwartaal 2005 bent u gestart met het verrichten van de verbijzonderde interne
controle. Er is gestart met het controleren van de inkopen, subsidies, personeelslasten en
belastingen. De resultaten hiervan zijn intern inmiddels gerapporteerd.
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Wij beschouwen de start van de interne controle als een eerste aanzet en een goede
voorbereiding voor de interne rechtmatigheidscontrole over 2006. In 2006 is inmiddels een
aanvang gemaakt met diverse interne audits.

4.3. Rechtmatigheidsbevindingen
Hoewel de rechtmatigheid nog niet volledig geborgd is in de interne organisatie zijn er wel
interne audits verricht en hebben wij in kader van onze controle eveneens diverse
rechtmatigheidscontroles uitgevoerd. Voor de interne uitkomsten verwijzen wij naar de
betreffende interne rapportage. Voor onze uitkomsten verwijzen wij naar onze managementletter
over 2005.
De belangrijkste uitkomsten waren als volgt:
•

Met betrekking tot inkopen gelden interne en externe regels, waaronder als belangrijkste de
aanbestedingsregels. Zowel uit onze controle als uit de interne audits blijkt dat hierbij nog
regelmatig fouten worden gemaakt.
/^
• Er is geen treasurystatuut en een treasuryjaarplan. In het kader van rechtmatigheid is dit / ' '
verplicht.
A
/•» Ambtenaren kan een persoonlijke toelage worden toegekend. Uit onze controle in 2004 bleek
\ dat de toegekende toelagen regelmatig niet voldaan aan de desbetreffende
) rechtspositieregeling. In 2005 is een interne audit verricht waarin dit nader is onderzocht. De
/ conclusie was dat nagenoeg geen van de toegekende persoonlijke toelagen voldoet aan de
\ desbetreffende rechtspositieregeling. In totaal is intern € 330.000 als onrechtmatig
V^aangemerkt.
• Uit de interne audits blijkt dat de belangrijkste geconstateerde tekortkomingen in het
subsidiebeheer zijn het onvoldoende naleven van de termijnen voor het aanvragen en
vaststellen van subsidies, het ten onrechte verlenen van voorschotten en de onvoldoende
kwaliteit van de dossiers. Deze bevindingen sluiten aan op onze bevindingen zoals deze zijn
gerapporteerd in de managementletter 2004.
• De gemeente beschikt niet over een integraal vastgesteld M&O(Misbruik & Oneigenlijk
gebruik)-beleid. Hierdoor kan niet vastgesteld worden of uw gemeente een toereikend M&Obeleid voert ten aanzien van een regeling. Uit een toereikend M&O-beleid blijkt of er sprake
is van een verantwoord financieel beheer ten aanzien van die regeling.
Als verbeterpunt merken wij nog op dat de spelregels in het controleprotocol met name
betrekking hebben op de baten en lasten per thema. Het is noodzakelijk dat ook nadere spelregels
worden gedefinieerd voor investeringen, grondexploitaties en mutaties reserves en
voorzieningen. Wij hebben hierover inmiddels aanvullende informatie verstrekt aan de door u
aangestelde rechtmatigheidscoördinator. Het belang hiervan is groot. Immers, wanneer er
onvoldoende duidelijkheid is over wanneer sprake is van een begrotingsonrechtmatigheid, is er
een risico dat afhankelijk van de omvang hiervan dit van invloed is op de strekking van de
accountantsverklaring.
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Onze conclusie is dat uw gemeente veel energie heeft gestoken in het rechtmatigheidsonderwerp
en goed op weg is om volledig aan de rechtmatigheidseisen te voldoen. Desondanks is er nog
sprake van een aantal belangrijke tekortkomingen. Zoals eerder aangegeven is dit inherent aan
het proces om rechtmatig-proof te worden. Van belang is dat nu het toetsingskader vast ligt en
gestart is met de interne audits vanaf l januari 2006 en alle noodzakelijke maatregelen te nemen
om te borgen dat over geheel 2006 aan alle financiële rechtmatigheidsvereisten wordt voldaan.
Dit kan feitelijk alleen worden gerealiseerd, wanneer op alle gesignaleerde tekortkomingen
gerichte actie wordt ondernomen. Uit de monitoring van deze acties dient te blijken of de
tekortkomingen zijn opgeheven. Het is daarbij naar onze mening beter om uit te gaan van
realistische tijdsplanning, zodat het borgen van het voldoen aan alle rechtmatigheidsvereisten in
de interne organisatie op een toereikend niveau kan worden geïmplementeerd. Naar onze mening
zal het bereiken van een goedkeurend accountantsoordeel rechtmatigheid over 2006 nog een
moeilijk proces worden.

5. Financieel beheer en organisatie
5.1. Algemeen
Artikel 213 lid 4a van de gemeentewet bepaalt dat het verslag van bevindingen van de
accountant in ieder geval bevindingen bevat over de vraag of de inrichting van het financiële
beheer en van de financiële organisatie een getrouwe en rechtmatige verantwoording mogelijk
maken. Wij gaan daar nu op in.
Ter voorbereiding op de controle van de jaarrekening 2005 hebben wij een interim-controle
uitgevoerd. Tijdens de interim-controle onderzoeken wij onderdelen van het financiële beheer en
de financiële organisatie. Onze gedetailleerde bevindingen hebben wij gerapporteerd aan het
college van burgemeester en wethouders (onze managementletter d.d. 26 januari 2006).
Wij concludeerden reeds bij de interim-controle 2004 dat er met betrekking tot het financieel
beheer veel te verbeteren viel en met betrekking tot rechtmatigheid de gemeente nog nauwelijks
in beweging was gekomen. Inmiddels is dit in 2005 ruimschoots goedgemaakt. Gemeentebreed
is er op alle relevante onderdelen de nodige actie ondernomen. In 2005 is een
verbeterprogramma opgesteld onder de naam "actieplan versterking van sturing, control en
beheer". Behalve het verbeterprogramma is er in het najaar 2005 tevens het project 'Brede
doorlichting' gestart. Via een drietal sporen: spoor A-Financiële techniek, spoor B-Efficiency en
zakelijkheid en spoor C-Taken en rolneming is een aantal projecten opgestart.
Door voornoemde projecten zal het financieel beheer in belangrijke mate worden verbeterd. De
effecten hiervan zijn inmiddels zichtbaar en zullen met name effect hebben op 2006 en de jaren
daarna. Vanzelfsprekend zijn niet alle acties in één jaar afgerond, maar op basis van het
verbeterprogramma dat is opgesteld mag verwacht worden dat binnen een overzienbare periode
alle verbeterpunten zijn gerealiseerd.
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5.2. Proces tot standkoming jaarrekening
Het proces van opstellen van de jaarrekening 2005 door de gemeente is niet optimaal verlopen.
De eerste versie van de jaarrekening (begin april 2006) was nog niet compleet en bevatte nog
materiële tekortkomingen. De versie van de jaarrekening waar wij nu onze
accountantsverklaring bij geven is l juni aan ons verstrekt. De verklaringen voor de ontstane
vertraging zijn te herleiden tot een drietal oorzaken. In de eerste plaats is de regelgeving BBV
nog vrij nieuw. Bij de jaarrekening 2005 bleken nog diverse correcties noodzakelijk om de
jaarrekening BBV-proof te maken. In de tweede plaats hebben verbeteringen rondom financieel
beheer ook tot organisatorische aanpassingen geleid. In deze nieuwe situatie was het mogelijk
dat er nog onduidelijkheden ontstonden over de wijze van oplevering van de jaarrekening. In de
derde plaats is de afstemming tussen sectoren en concern voor verbetering vatbaar. Het concern
is in belangrijke mate afhankelijk van de informatie die vanuit de sectoren wordt aangeleverd,
terwijl andersom de sectoren niet altijd voldoende op de hoogte zijn welke informatie relevant is
voor de stadsjaarrekening. Onze inschatting voor de toekomst is dat met name de afstemming
met de sectoren een aandachtspunt dient te zijn. Vraagstukken rondom het BBV zullen steeds
minder voorkomen en vertragingen als gevolg van veranderingen rondom het financieel beheer
zullen zijn opgelost in het kader van de thans opgedane ervaring.

6. Financiële positie en resultaat
Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) bepaalt dat toevoegingen en onttrekkingen aan
reserves in de bepaling van het resultaat voor bestemming niet als lasten of baten mogen worden
meegerekend. Alle toevoegingen of onttrekkingen moeten plaatsvinden via de
resultaatbestemming. Hiermee wordt bereikt dat het resultaat voor bestemming exact gelijk moet
zijn aan de mutatie in het eigen vermogen. De jaarrekening van de gemeente Dordrecht geeft op
dit punt het volgende beeld (x € l miljoen):
Eigen vermogen ultimo 2004

540,9

Eigen vermogen ultimo 2005

527,0

Resultaat voor bestemming (nadelig)

.-7-13,9
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Vervolgens is via de resultaatbestemming € 131,6 miljoen aan de reserves toegevoegd en
€ 174,8 miljoen aan reserves onttrokken. Dit geeft voor 2005 het volgende beeld (x € l miljoen):
Resultaat voor bestemming (nadelig):

-/- 13,9

Resultaatbestemming (toevoeging aan reserves)

-/- 131,6

Resultaatbestemming (onttrekking aan reserves)

+ 174,8

29,3

Resultaat na bestemming (voordelig):

Eigen vermogen ultimo 2005
De algemene reserves zijn ultimo 2005 gestegen van € 24,8 miljoen naar € 34,8 miljoen. In de
bijlage bij de jaarrekening "toelichting reserves en voorzieningen" staan de belangrijkste
toevoegingen en onttrekkingen vermeld.
Begin 2006 is de nota reserves en voorzieningen vastgesteld. Als gevolg van deze nota heeft een
herlabelling van de reserves en voorzieningen plaatsgevonden. Als gevolg van deze herlabelling
zijn de algemene reserves toegenomen met circa € 15,2 miljoen. De algemene reserves zijn
vervolgens verminderd met € 5,2 miljoen. De opbouw hiervan was als volgt:
Algemene stadsreserve
Algemene reserve grondbedrijf
Reserve exploitatie erfpachtgronden
Overig per saldo

-/-/+/+
-/-

€ 6,8 miljoen
€ 1,2 miljoen
€ 2,9 miljoen
€0,1 miljoen

Voor een meer uitgebreide analyse van het rekeningresultaat over het jaar 2005 ad € 29,3
miljoen verwijzen wij u naar de toelichting in de jaarrekening (paragraaf 6.2.1. jaarrekening).

7. Verslaggeving
Omdat overheidshuishoudingen op onderdelen principieel anders zijn dan bedrijven, geldt voor
de verslaggeving van dergelijke huishoudingen specifieke regelgeving. Voor gemeenten is dit
het in 2004 ingevoerde Besluit begroting en verantwoording (BBV). In het BBV wordt rekening
gehouden met de gemeentelijke eigenheid. Alléén het BBV geldt als formeel voorschrift. Titel 9
van boek2 BW is als direct referentiekader terzijde gesteld. Het BBV kent sinds de introductie
nog tekortkomingen. Er bestaan nog niet volledig uitgewerkte probleemgebieden, waardoor
binnen de kaders van de regelgeving soms uiteenlopende oplossingen gevonden kunnen worden.
Bij het toetsen van de jaarrekening aan het BBV constateerden wij dat niet in alle gevallen aan
het BBV werd voldaan.
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De belangrijkste afwijkingen vermelden wij in deze paragraaf. Daar waar voldoende duidelijk is
dat bedragen niet conform het BB V zijn verantwoord, is door ons verzocht de jaarrekening op dit
onderdeel aan te passen. Daar waar dit minder duidelijk is, is in een aantal gevallen door ons
verzocht in 2006 alsnog deze onduidelijkheden op te heffen.
Vooruitlopend op onze bevindingen merken wij op dat er in 2005 een aantal belangrijke acties
zijn verricht als gevolg waarvan de verantwoorde financiële cijfers beter aansluiten op het BBV.
Het betreft de herlabelling reserves en voorzieningen naar aanleiding van de vastgestelde nota
reserves en voorzieningen, het doorlichten van de vaste activa als gevolg waarvan er enkele
verschuivingen zijn ontstaan tussen de materiële vaste activa en de financiële vaste activa en het
toetsen van de grondexploitaties aan het BBV. Op dit laatste punt komen wij in deze paragraaf
nog op terug.

7.1. Negatieve reserves
Het BBV schrijft expliciet voor dat reserves niet negatief mogen staan. Een aantal van de
reserves in de ons ter controle aangeboden conceptjaarrekening had een negatief saldo. Deze
reserves zijn vanuit de exploitatie aangevuld en beïnvloeden het rekeningresultaat hiermee
negatief.
Het betreft:
•
•

Reserve ouderenhuisvesting ad € 48.785
Reserve bedrijfsvervoer ad € 148.302

Bij de invoering van het BTW-compensatiefonds (BCF) is besloten een BCF-egalisatiereserve te
vormen. Doel van de BCF-reserve is het voorziene jaarlijkse nadeel. De reserve is eerder
uitgeput dan voorzien. In 2005 bleek de reserve al niet meer toereikend waardoor onvoorzien een
bedrag van circa € 532.000 ten laste van de exploitatie is gekomen. In januari van dit jaar hebben
wij op verzoek van de gemeente de budgettaire problematiek rondom het BTWcompensatiefonds onderzocht en advies uitgebracht hoe in de toekomst met het jaarlijkse nadeel
dient te worden omgegaan.
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7.2. Voorzieningen
7.2.1. Voorzieningen voor verplichtingen/verliezen waarvan de omvang
op balansdatum onzeker is
Het overgrote deel van de voorzieningen voor verplichtingen/verliezen waarvan de omvang op
balansdatum onzeker is ad € 40,8 miljoen heeft betrekking op voorziene verliezen op lopende
grondexploitaties. Het saldo van deze voorziening bedraagt € 32,4 miljoen (2004 € 32,3
miljoen). Deze voorzieningen hebben wij getoetst aan de onderliggende
grondexploitatieberekeningen. Binnen deze voorziening is een bedrag opgenomen voor
Amstelwijck ad € 19,2 miljoen. Dit bedrag is gebaseerd op de huidige éxploitatieberekening.
Naar verwachting zal in 2006 de grondexploitatie opnieuw worden doorgelicht en zullen
maatregelen genomen worden om het voorziene verlies te beperken. De financiële gevolgen
hiervan zullen pas in 2006 bekend zijn en zichtbaar worden in de jaarrekening 2006.
Behalve voornoemde voorziening is er tevens een voorziening gevormd voor nog niet in
exploitatie genomen gronden. Voor een aantal locaties is de huidige marktwaarde van de grond
lager dan de boekwaarde. Afhankelijk van de verdere ontwikkelingen op deze locaties zal de
marktwaarde in de toekomst kunnen stijgen. Een en ander is echter onzeker. Conform de regels
hiervoor in het BB V is voor het huidige voorziene verlies een voorziening gevormd ad € 4,4
miljoen.

7.2.2. Onderhoudsvoorzieningen
Door de verschillende sectoren en bedrijven zijn Onderhoudsvoorzieningen gevormd. In 2004 is
reeds door ons gerapporteerd dat de onderbouwing via een deugdelijke meerjarenraming
onderhoud niet voor alle voorzieningen aanwezig is. In 2005 constateerden wij dat een dergelijke
onderbouwing nog steeds niet voor alle voorzieningen aanwezig is. Het risico is daardoor
aanwezig dat een voorziening niet toereikend is en onverwacht vanuit de exploitatie aangevuld
dient te worden. Wij adviseren u in 2006 alle Onderhoudsvoorzieningen te laten onderbouwen
door een meerjarenraming en daarbij tevens vast te leggen op welke wijze de onderhoudslasten
geëgaliseerd dienen te worden.
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Stadswerken
In 2005 is de grondexploitatieberekening Stadswerven vastgesteld, peildatum januari 2005. Om
de berekening te laten voldoen aan het BBV hebben in 2005 een aantal aanpassingen
plaatsgevonden. De belangrijkste zijn het vervallen van de reservering "culturele
voorzieningen" ad € 20 miljoen en het uit de berekening halen van de boekwaarde van
verworven panden ad € 8,7 miljoen die voor langere tijd door de gemeente zullen worden
aangehouden. Met name als gevolg van deze aanpassingen en als gevolg van aanpassingen in de
kosten is het resultaat met circa € 42 miljoen (op basis van contante waarde) toegenomen. Wij
maken hierbij de kanttekening dat in de berekening zoals deze thans in de prognose 2006
voorligt de opbrengstenkant nog niet is geactualiseerd. In actuele berekeningen wordt rekening
gehouden met lagere opbrengsten. Op basis van deze voorlopige berekeningen komt het
resultaat aanzienlijk lager uit dan € 42 miljoen. In verband met de onzekerheid over de
uitkomsten van Stadswerven is daarom een nieuwe risicoreservering voorgesteld van
€ 20 miljoen.

7.4. Nog te betalen/te ontvangen bedragen (tussenrekeningen)
In de balans komen de posten overlopende activa en overlopende passiva voor. Deze posten
hebben voornamelijk betrekking op nog te betalen of nog te ontvangen bedragen waarvoor nog
geen factuur of afrekening is ontvangen of verzonden. Het gaat hier om de zogenaamde
tussenrekeningen. Administratief dient bewaakt te worden of de bedragen afgeboekt worden
zodra een factuur of afrekening is ontvangen of verzonden. Wanneer dit niet gebeurt, ontstaat de
nodige vervuiling in de administratie. In 2004 heeft al een eerste opschoning plaatsgevonden van
deze bedragen. In 2005 is hier vervolg aan gegeven door een gerichte verbeteractie waarbij de
saldi op alle tussenrekeningen zijn gespecificeerd en is aangegeven wie verantwoordelijk is voor
de betreffende tussenrekening. In 2006 zal dit traject worden afgerond door een procedure op te
zetten voor het beheer van de tussenrekeningen.
Bij de controle bleken desondanks toch een aantal posten waarbij afboeking noodzakelijk was.
Niet alle bedragen zijn afgeboekt. Een beperkt bedrag is niet afgeboekt doordat het effect op het
resultaat per saldo marginaal was. De specificatie van deze posten is wel verstrekt, zodat
afwikkeling in 2006 kan plaatsvinden.
Enkele van de belangrijkste bevindingen waren:
•

•

Voor de winstuitkeringen de Hoven 2004 en 2005 ad € 161.010 resp. € 114.496 heeft het
grondbedrijf in 2005 nota's laten maken. Ondanks dat de bedragen al in 2005 waren
ontvangen, stonden de bedragen nog open op een tussenrekening. De bedragen zijn
gecorrigeerd.
Op een tussenrekening stond een bedrag als te betalen aan GR Woonwagencentra
Drechtsteden ad € 199.000. Dit bedrag dient onder de financiële vaste activa te worden
verantwoord. Correctie is achterwege gebleven, aangezien het slechts om een niet-materiële
classificatiefout gaat. Wij adviseren u het bedrag in 2006 te corrigeren.
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7.2.3. Overige bevindingen
1. In 2005 is een bedrag ad € 475.000 voor de realisatie van een glasvezelnetwerk ten laste
gebracht van de voorziening stadsvernieuwingsfonds (rijksdeel)/stedelijke vernieuwing
(ISV). Op basis van de ontvangen stukken concludeerden wij dat er sprake is van een lening.
Via een bepaalde constructie worden de aflossingen en de kosten met elkaar verrekend. Het
bedrag is daarom alsnog gecorrigeerd en geactiveerd als financieel vast actief.
2. Bij het beoordelen van de voorzieningen overschrijdingsregeling bleek dat de voorziening
voor circa € 100.000 te hoog was gewaardeerd. Dit bedrag is afgeboekt en ten gunste van de
exploitatie gebracht.

7.3. Voorraden grond
Algemeen
Bij de interim-controle hebben wij de grondexploitaties beoordeeld. Hierbij zijn met betrekking
tot het BBV een aantal zaken door ons geconstateerd die van invloed zijn op de waardering van
de bouwgronden in de jaarrekening. Hiertoe zijn door ons een aantal adviezen gegeven, met als
doel de jaarrekening op dit onderdeel in overeenstemming te laten zijn met het BBV. De
adviezen hadden met name betrekking op het onderscheid tussen grondexploitaties en nog niet in
exploitatie genomen gronden. De waarderingsvoorschriften voor deze posten zijn verschillend.
Niet in exploitatie zijnde gronden dienen dan tegen verkrijgingsprijs (inkooprijs + bijkomende
verwervingskosten) gewaardeerd te worden, terwijl voor in exploitatie zijnde bouwgronden de
vervaardigingsprijs in aanmerking komt. Verder is ingegaan op de wijze waarop verworven
gebouwen in een grondexploitatie dienen te worden opgenomen.
Het komt voor dat in het kader van een grondexploitatie een gebouw wordt verworven. De
kosten hiervan worden verantwoord op de grondexploitatie. Dit is toegestaan behalve wanneer
de gemeente het gebouw permanent in eigendom houdt. In dat geval dient het gebouw uit de
grondexploitatie te worden gehaald en te worden overgeheveld naar de materiële vaste activa.
Het grondbedrijf heeft vervolgens alle projecten intern laten toetsen aan het BBV. Bij het
doorlichten van de projecten is aanvullend advies gevraagd aan Deloitte. Dit heeft er toe geleid
dat de prognose 2006 is opgesteld rekening houdend met alle BBV-voorschriften. De cijfers zijn
hierdoor, zowel in de prognose als in de jaarrekening met name qua indeling aanzienlijk
aangepast ten opzichte van voorgaand boekjaar. Gebouwen "verschuiven" bijvoorbeeld van de
voorraden gronden naar de materiële vaste activa. Tevens zijn bedragen afgeboekt. Deze
afboekingen zijn toegelicht op het productblad dat is bijgevoegd op de CD-rom bij de
jaarrekening.

Deloitte
14
13 juni 2006
06R1288

7.5. Toerekeningscriterium
De verwerking van transacties in de jaarrekening wordt in de eerste plaats bepaald door het
toerekeningscriterium. Het vereiste van het toerekenen houdt in dat de gevolgen van transacties
en andere gebeurtenissen in de administratie worden geboekt en in de jaarrekening worden
verwerkt in de periode dat zij zich voordoen of waarop zij betrekking hebben en niet het moment
waarop de geldmiddelen worden ontvangen of betaald. Dit geldt ook voor transacties die pas aan
het licht komen in de periode dat de jaarrekening is opgemaakt, maar voordat de jaarrekening is
vastgesteld door de gemeenteraad. In het laatste geval moet het wel om transacties gaan die
onontbeerlijk zijn voor het inzicht dat de programmarekening biedt.
Bij voorgaande jaarrekeningen bleek herhaaldelijk dat correcties noodzakelijk waren doordat
baten en lasten aanvankelijk in het verkeerde jaar stonden verantwoord. In 2005 is dit aanzienlijk
verbeterd. Uit onze controle bleken nog slechts een beperkt aantal fouten die tot correctie
dienden te leiden. Belangrijkste verbetering betreft het proces rondom de facturen in routing.
Facturen worden pas geboekt als de betreffende budgethouder deze heeft goedgekeurd. Hierdoor
kon het soms te lang duren voordat de facturen werden geboekt. Dit proces is zodanig verbeterd
dat alleen nog facturen niet staan geboekt die daadwerkelijk ter discussie staan. Aandachtspunt
blijft verder wel het ontbreken van een verplichtingenregistratie. In het verleden is hier door ons
vaker over gerapporteerd. Door het ontbreken van een verplichtingenregistratie bent u
afhankelijk van de inschattingen van alle uitstaande verplichtingen van de sectoren per ultimo
boekjaar. Dergelijke inschattingen zijn foutgevoelig, waardoor de kans aanwezig is dat bepaalde
verplichtingen ten onrechte niet worden verantwoord.

7.6. Overige bevindingen
Onder de financiële vaste activa staat de post Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (overige
uitzettingen > l jaar). Het saldo van deze post sloot ultimo 2005 niet meer aan op de
oorspronkelijke stortingen. Ten laste van het fonds bleek een subsidie ad € 109.628 te zijn
uitbetaald. Dit bedrag is gecorrigeerd en ten laste van de exploitatie gebracht. Daarnaast bleek op
basis van afspraken in het verleden, dat tegenover het fonds een reserve wordt aangehouden voor
hetzelfde bedrag. Het saldo van deze reserve sloot ultimo 2005 niet langer aan. Per saldo is
€ 332.000 ten gunste van de exploitatie gebracht. Het verschil is ontstaan door
rentebijschrijvingen in het verleden.

8. Geautomatiseerd systeem
Wij maken jaarlijks melding van de bij de controle van de jaarrekening opgedane bevindingen
van de betrouwbaarheid en de continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking.
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.

Deloitte
15
13 juni 2006
06R1288

Onze bevindingen raken dan ook slechts die onderdelen die wij onderzocht hebben, wat wil
zeggen dat wij ter zake geen volledigheid pretenderen.
Bij onze controle zijn geen zaken betreffende de betrouwbaarheid en de continuïteit van de
geautomatiseerde gegevensverwerking gebleken, waarvan wij aan u zouden moeten rapporteren.
Wel concludeerden wij naar aanleiding van onze audit dat het stelsel van ICT
beheersmaatregelen zoals van toepassing op de geautomatiseerde informatievoorziening van de
gemeente Dordrecht verbetering behoeft. Dit is intern onderkend, blijkens een rapport van het
Stads Bestuurs Centrum onder de titel "Bevindingen, conclusies en aanbevelingen uit de ICT
audit". Dit rapport is opgesteld naar aanleiding van een begin 2005 afgeronde ICT-audit. Als
gevolg hiervan is binnen het eerder genoemde verbeterprogramma "actieplan versterking van
sturing, control en beheer" het project ICT-beheer opgenomen. Over de voortgang van dit project
wordt tussentijds gerapporteerd. Hieruit blijkt dat inmiddels voor de meest risicovolle applicaties
(lokale beveiligingsplannen) gemeentebrede beleidsmatige kaders zijn gemaakt voor de
informatiebeveiliging en het calamiteitenbeleid. Daar waar nodig zijn de beheersprocessen
binnen de I-functie binnen de gemeente Dordrecht doorgelicht en herschreven. Inwerkingtreding
van de aangepaste beheerprocessen zal begeleid plaatsvinden in 2006.

9. Actualiteiten
In ons rapport van bevindingen brengen wij u de nodige actualiteiten onder de aandacht. Deze
hebben wij opgenomen in een aparte bijlage bij dit rapport.
Wij vertrouwen erop u hiermee naar voldoening te hebben geïnformeerd. Uiteraard zijn wij
graag tot een nadere mondelinge toelichting bereid.
Hoogachtend,
Deloitte Accountants B.V.
voor deze:

D. Vermaas RA

Bijlage(n: Eén.
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Actualiteiten
1. Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens
De Wet Openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT) is sinds
l maart 2006 officieel van kracht, nadat deze op 7 februari jl. door de Eerste Kamer werd
aangenomen. Op 7 maart jl. is de zogeheten ministeriële regeling in het Staatsblad gepubliceerd.
Het gemiddelde1 ministerssalaris is in die regeling vastgesteld op ongeveer € 158.0002 euro.
Medio april heeft het ministerie circa 1400 organisaties afzonderlijk benaderd met het verzoek de
gevraagde gegevens aan te melden via de beveiligde internetsite www.minbzk.nl/topinkomens
binnen 6 maanden na verloop van het kalenderjaar. Op basis van deze ontvangen informatie stelt
Binnenlandse Zaken (hierna BiZa) een totaaloverzicht op voor het parlement. Dit overzicht
wordt ook gepubliceerd via internet.
De wet bepaalt dat organisaties die onder de wet vallen, waaronder gemeenten inkomens van
elke medewerkers die meer dan het vastgestelde ministerssalaris ontvangen, moeten melden aan
het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ook bepaalt de wet dat deze inkomens in de
jaarrekening gepubliceerd moeten worden. Deze verplichting zal gelden vanaf de jaarrekening
over 2005, waarbij de inkomens over 2004 en 2005 vermeld dienen te worden.
Uw gemeente valt ook onder de reikwijdte van de WOPT. Hierdoor moet van eenieder, van wie
de som van het belastbaar loon en de voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op
termijn, het gemiddeld belastbaar loon van ministers (voor 2005 EUR 158.000) te boven gaat, in
hun jaarrekening of jaarverslag vermelden.
Uw gemeente heeft in het jaarverslag de verplichte informatie over het tijdvak 2004 en 2005
opgenomen.

2. Fiscaliteiten
In 2003 is het BTW-compensatiefonds ingevoerd. De uitname gemeentefonds is destijds
voorlopig vastgesteld. In de septembercirculaire gemeentefonds 2005 is aangegeven dat de
definitieve uitname hoger zal kunnen uitvallen. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat landelijk
tot en met 2004 circa € 185 miljoen meer is gedeclareerd bij het BCF dan waar vanuit was
gegaan. Het is conform de circulaire aan te bevelen voor een eventuele naverrekening een
reserve te vormen.

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 7 maait 2006, nr. 2006-0000065515, CS/CZWAWOB, houdende regels betreffende de vaststelling van het
gemiddelde belastbare loon van ministers (Regeling berekening gemiddelde belastbare loon ministers)
9
Regels inzake de openbaarmaking van beloningen bij rechtspersonen of organisaties die deel uit maken van rechtspersonen die volledig of in aanzienlijke mate uit publieke middelen worden
gefinancierd of die zijn aangewezen, voorzover deze beloningen het gemiddelde belastbare loon per jaar van ministers te boven gaan (Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde
topinkomens)

Deloitte
Bijlage l - 2
13 juni 2006
06R1288

Hiermee kunnen budgettaire consequenties (tijdelijk) worden opgevangen. Onduidelijk is nog of
een eventuele naverrekening in één keer zal worden verrekend of zal worden uitgesmeerd over
diverse jaren. Behalve de naverrekening zal een en ander ook gevolgen hebben voor de hoogte
van de uitname vanaf 2006. De jaarlijkse uitname zal vermoedelijk stijgen, hetgeen budgettaire
gevolgen zal hebben voor de inmiddels vastgestelde begroting 2006 en de jaren erna.

3. Frauderisiconalyse
Bij onze controle krijgt de frauderisicoanalyse een meer prominente plaats binnen de controle.
Evenals in eerdere jaren moet uw organisatie inzicht hebben in de frauderisico's. De
internationale controlerichtlijnen schrijven voor dat deze frauderisicoanalyse verder moet
worden uitgebreid en besproken met het college en de raad.
Met betrekking tot frauderisicoanalyse geldt dat de gemeente niet beschikt over een dergelijke
analyse. Tevens zijn voor zover bekend geen specifieke controles verricht, gericht op bepaalde
frauderisico's.
Wij adviseren voor de toekomst een frauderisicoanalyse op te stellen. Een frauderisicoanalyse
bevat in ieder geval de volgende stappen:
•
•
•
•
•

inventarisatie normen;
inventarisatie potentiële risico's;
analyse potentiële risico' s;
inventarisatie beheersmaatregelen met betrekking tot (potentiële) risico's;
toetsing van de werking van de beheersmaatregelen.

Het is daarbij gewenst door middel van interne controles specifieke nalevingscontroles uit te
voeren, gericht op het zichtbaar vaststellen van de toereikende beheersing van de frauderisico's.

4. Single audit
Recent is bekend geworden dat het Rijk nu serieus werk gaat maken van de toepassing van het
principe van single information en single audit. Gemeenten (en provincies) hoeven voortaan
minder informatie te verstrekken aan het Rijk over de besteding van specifieke uitkeringen. Ook
wordt de controle van deze informatie sterk verminderd. Dit staat in een algemene maatregel van
bestuur waarmee de ministerraad op voorstel van minister Remkes van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (BZK) heeft ingestemd.
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De bedoeling is dat het Rijk voor specifieke uitkeringen meer op hoofdlijnen gaat sturen en
volstaat met de jaarrekening van gemeenten (en provincies) inclusief een bijlage met informatie
over de specifieke uitkeringen. Deze bijlage, soms in combinatie met enige aanvullende
controles, is nodig om recht te blijven doen aan de ministeriële verantwoordelijkheid voor de
besteding van specifieke uitkeringen.
De nieuwe vorm van informatie en controle betekent een grote wijziging ten opzichte van de
huidige situatie. Nu moet uw organisatie zich voor iedere uitkering verantwoorden via aparte
rapportages en accountantsverklaringen. Het voornemen is dat de nieuwe regeling al in 2006
gaat gelden voor 18 specifieke uitkeringen, waaronder de Wet werk en bijstand. In 2007 geldt de
regeling ook voor de overige uitkeringen. Voor nieuwe specifieke uitkeringen geldt de regeling
bij invoering.
Wij adviseren u de berichtgeving op dit gebied te volgen en hiermee rekening te houden bij de
planning van de interne en externe controles over 2006.

5. Wet op de grondexploitatie
Op l september 2005 is aan de Tweede Kamer het wetsvoorstel van de Grondexploitatiewet
(Grexwet) aangeboden. De meest in het oog springende wijzigingen in de Grexwet hebben
betrekking op:
•

de mogelijkheid voor gemeenten om eisen te stellen aan de concrete invulling van te
ontwikkelen locaties (locatie-eisen);

•

om kosten te verhalen die samenhangen met de exploitatie van de betreffende gronden
(kostenverhaal).

In het bestemmingsplan kunnen locatie-eisen worden opgenomen die betrekking hebben op de
uitvoering ervan. Een voorbeeld hiervan is het opnemen van voorschriften omtrent te realiseren
woningbouwcategorieën. Daarnaast zal de gemeente een exploitatieplan moeten opstellen waarin
ondermeer een exploitatieopzet, omschrijvingen van werkzaamheden betreffende het
bouwrijpmaken, inrichting openbare ruimte en aanleg van nutsvoorzieningen moet zijn
opgenomen.
Daarnaast komt een wettelijk instrumentarium voor het kostenverhaal, bestaande uit een
verplichting tot kostenverhaal voor specifiek aan te wijzen gronden op basis van een vaste
berekeningsmethode. De bijdrageverplichting wordt gekoppeld aan de bouwvergunning.
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Ook komt er een limitatieve lijst van kosten die mogen worden verhaald. Onderdeel van
verhaalbare kosten worden ook kosten buiten het plangebied zoals aansluitwegen en andere
bovenwijkse voorzieningen. Wanneer de grexwet zal worden ingevoerd is onzeker. Verwacht
wordt pas aan het einde van 2006, maar het is zeker mogelijk dat dit ook later zal worden. De
grexwet zal gevolgen kunnen hebben voor de gemeentelijke organisatie, noodzakelijke capaciteit
en expertise. Wij adviseren u hierop zoveel mogelijk te anticiperen.

6. Wet maatschappelijke ondersteuning
De implementatie van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) heeft grote gevolgen
voor gemeenten. Gemeenten krijgen in ieder geval extra taken. Waar nu de verantwoordelijkheid
voor bijvoorbeeld de huishoudelijke hulp bij de zorgkantoren lag, zijn vanaf 2007 gemeenten de
verstrekker van deze diensten. Daarnaast wordt van gemeenten verwacht dat producten op het
gebied van wonen, zorg en welzijn integraal worden aangeboden. Dit leidt tot behoorlijke
veranderingen in interne processen, tot een nieuwe verdeling van producten of zelfs een
reorganisatie van gemeentelijke taken.
Binnen het Samenwerkingsverband 'Regio Drechtsteden' wordt, vooruitlopend op definitieve
vaststelling van de Wmo, aandacht besteed aan beleidsontwikkeling.
Het samenwerkingsverband heeft opdracht gegeven om te komen tot een financiële
onderbouwing van de beleidskeuzes met betrekking tot de Wmo in het algemeen en de keuzes
met betrekking tot de Huishoudelijke Verzorging in het bijzonder.
Wij concluderen op basis van het voorgaande dat er voldoende aandacht is voor de naderende
uivoer van de Wmo. Gezien de vele onzekerheden rondom de Wmo is hiermee vanzelfsprekend
nog niet gegarandeerd dat alle risico's voorkomen worden. Afgezet tegen onze ervaringen elders
zijn wij echter van mening dat Dordrecht voorop loopt in haar voorbereidingen.

7. Wetsvoorstel gemeenschappelijke regelingen
In het rapport "Democratische Legitimatie Intergemeentelijke Samenwerkingsverbanden van het
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) zijn adviezen opgenomen om
de democratische legitimatie van gemeenschappelijke samenwerkingsverbanden te vergroten. In
dit rapport gaat het vooral om Gemeenschappelijke Regelingen. Het kabinet staat met het
Wetsvoorstel gemeenschappelijke regelingen op het standpunt om het bestuur van de
Gemeenschappelijke Regeling monistisch te laten. Een Gemeenschappelijke Regeling is volgens
het kabinet een verlengstuk van het lokaal bestuur. Het toezicht op Gemeenschappelijke
Regelingen door de gemeenten zal worden versterkt en het toezicht van de provincies op
Gemeenschappelijke Regelingen zal geleidelijk worden afgebouwd. Het monistische karakter
van een Gemeenschappelijke Regeling betekent dat het Dagelijks Bestuur wordt gevormd uit het
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Algemeen Bestuur. De rol van eigenaar/bestuurder en klant/opdrachtgever wordt derhalve door
eenzelfde bestuurder (college van burgemeester en wethouderslid) ingevuld.
Om toch de democratische legitimatie van Gemeenschappelijke Regelingen te versterken worden
andere maatregelen voorgesteld.
Zo kan het bestuur van de Gemeenschappelijke regeling actief raadsleden bij de regeling
betrekken door te luisteren naar raadsleden, lesmodules voor raadsleden te ontwerpen, informatie
via bijvoorbeeld internet toegankelijk te maken, informatie (agenda's en verslagen), drie weken
vóór vergaderingen van het AB/DB aan de gemeenteraden te sturen en raadsleden in een vroeg
stadium te betrekken bij belangrijke besluiten van het Algemeen Bestuur.
Voorts is het belangrijk dat de gemeenteraad via een Nota verbonden partijen meerjarig kaders
stelt waarin onder andere duidelijke uitspraken worden gedaan over de rol als
eigenaar/bestuurder, klant/opdrachtgever, te ontvangen diensten en producten, de financiële
bijdrage, tijdigheid en kwaliteit van de informatievoorziening zoals de begroting (vóór 15
september), tussentijdse rapportages, de jaarrekening (vóór 15 april) risico's en
uittredingsbepalingen. In de paragraaf verbonden partijen in de begroting en jaarrekening van de
gemeente kunnen deze zelfde onderwerpen jaarlijks dan terugkomen op de agenda, m de
paragraaf verbonden partijen wordt het meerjarige beleid zoals opgenomen in de Nota verbonden
partijen per verbonden partij nader ingevuld voor komend jaar. Bij de paragraaf Verbonden
partijen in de jaarrekening wordt de uitvoering van dit beleid ten aanzien van en door de
Gemeenschappelijke Regeling verantwoord en geëvalueerd.
De gemeenteraad doet er ook goed aan periodiek het functioneren van een Gemeenschappelijke
Regeling te evalueren. Hier kan ook de rekenkamer(functie) bij worden ingezet. Verder is het
een suggestie om een "werkgroep"samen te stellen uit ambtenaren van de deelnemende
gemeenten, die een deskundig advies voor het college van burgemeester en wethouders schrijven
bij de begroting, jaarrekening (incl. accountantsrapportage) en tussentijdse rapportages van de
Gemeenschappelijke Regeling.
In aansluiting hierop is het voorstel dat de Ministeries financiële middelen voor
medebewindstaken (specifieke uitkeringen) niet rechtstreeks aan Gemeenschappelijke
Regelingen uitkeert, maar altijd aan de deelnemende gemeenten. De gemeenten betalen deze
gelden door en zijn "gedwongen"over de besteding van deze financiële middelen
verantwoording af te leggen. Dit versterkt de aandacht voor het sturen, afleggen van
verantwoording en het houden van toezicht op deze Gemeenschappelijke Regelingen.
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8. Omgevingsvergunning
Op 3 mei 2005 is het Voorontwerp wetsvoorstel algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
gepubliceerd. Door deze wet, die een geplande ingangsdatum van medio 2007 kent, zal er nog
maar één vergunning nodig zijn voor het realiseren van een fysiek project. Alle vergunningen die
nu nog nodig zijn voor de bouw, de aanleg, het oprichten, het gebruik en de sloop zullen in één
vergunning worden geïntegreerd. De bouwvergunning, de milieuvergunning, de
natuurvergunning en gemeentelijke en provinciale toestemmingen zoals reclame-, horeca-,
aanleg-, terras- en uitritvergunningen worden vervangen door één omgevingsvergunning. Dit
heeft voor gemeenten, maar ook provincies, grote gevolgen voor de processen met betrekking tot
deze vergunningverlening alsook voor de gemeentelijke organisatie en voor de
legesverordeningen en kostentoerekeningen.

9. Wet dualisering gemeentelijke medebewindsbevoegdheden
In het kader van de dualisering van het gemeentebestuur is op 8 maart 2006 de Wet dualisering
gemeentelijke en provinciale medebewindsbevoegdheden in werking getreden.
De verdeling van taken en bevoegdheden tussen de Raad en het College van B en W wordt onder
invloed van de inwerkingtreding van deze wet veranderd.
In de wet is nader bepaald ten aanzien van welke onderdelen de Raad nog de bevoegdheid krijgt
bestuurlijke taken uit te oefenen en/of beleidsregels vast te stellen. Een groot aantal
bevoegdheden wordt overgedragen aan het College van B en W; onder meer op
(beleids)terreinen zoals openbare orde en veiligheid, onderwijs, subsidies, ruimtelijke ordening
en milieubeheer, verkeer/vervoer, economische zaken, landbouw, volksgezondheid en welzijn.
Het is voor de gemeente van belang ook deze wet tijdig, volledig en correct te implementeren.

