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1. Inleiding
Wij hebben het onderzoek van de jaarrekening 2007 van uw gemeente afgesloten. Uitgangspunt
voor onze controle van de jaarrekening 2007 is het plan van aanpak zoals dit is vastgesteld door
de gemeenteraad. De door u vastgestelde goedkeuringstoleranties zijn:

Fouten in de jaarrekening (% lasten)
Onzekerheden in de
controle (% lasten)

Goedkeurend

Beperking

Oordeelonthouding

Afkeurend

<1%

>1%<3%

„

>3%

<3%

>3%<10%

> 10%

_

U hebt de rapporteringtoleranlie gesteld op > € 100.000. Dit betekent dat wanneer wij een fout of
onzekerheid van € 100.000 of hoger bij onze controle aantreffen wij deze altijd in het verslag van
bevindingen opnemen. De accountantscontrole is dan niet specifiek gericht op het vinden van
een fout of onzekerheid met een omvang van € 100.000 of hoger, maar geconstateerde fouten of
onzekerheden van deze omvang moeten wel aan de gemeenteraad bekend worden gemaakt.
In dit rapport hebben wij onze bevindingen opgenomen. Paragraaf 2 betreft een toelichting op de
door ons afgegeven accountantsverklaring. In paragraaf 3 hebben wij een korte samenvatting van
dit rapport opgenomen. Op de rechtmatigheidscontrole gaan wij in paragraaf 4 in. Paragraaf 5
betreft een samenvatting van onze bevindingen van de tussentijdse controle waarbij wij ons
hebben gericht op de interne beheersing van de bedrijfsprocessen van de gemeente. Vervolgens
hebben wij in paragraaf 6 de bevindingen van de controle van de jaarrekening 2007 van uw
gemeente opgenomen. In paragraaf 7 gaan wij in op onze bevindingen van de controle van de
SISA-bijlage van uw gemeente en in de paragrafen 8 en 9 gaan wij in op onderwerpen
automatisering en verslaggevingsvoorschriften.

2. Accountantsverklaring
Bij de door het college van burgemeester en wethouders opgestelde jaarrekening 2007 hebben
wij op 27 mei 2008 een goedkeurende accountantsverklaring afgegeven voor het aspect
getrouwheid en het aspect rechtmatigheid. Het getrouwheidsaspect houdt in dat het resultaat na
bestemming en het vermogen per 31 december 2007 conform het Besluit Begroting en
Verantwoording (BB V) zijn opgenomen in de jaarrekening. Op het aspect rechtmatigheid gaan
wij in paragraaf 4 in.
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3. Samenvatting en conclusie
In dit verslag hebben wij onze bevindingen naar aanleiding van de controle van de jaarrekening
2007 van uw gemeente opgenomen. De algemene indruk is positief. Het proces van het
samenstellen van de jaarrekening is goed verlopen, waardoor het aantal correcties relatief
beperkt was. Gezien de organisatorische ontwikkelingen binnen de gemeente is dit een goede
prestatie. Ook de interne audits op het gebied van rechtmatigheid geven een positief beeld. Bij de
jaarrekening 2007 van uw gemeente is een goedkeurend oordeel afgegeven voor zowel het
aspect getrouwheid als het aspect rechtmatigheid.
In dit verslag hebben wij een korte samenvatting van onze managementletter opgenomen. De
algemene conclusie is dat de gemeente voldoende aandacht schenkt aan de verdere ontwikkeling
van de interne beheersing van de bedrijfsprocessen. In paragraaf 6 hebben wij onze bevindingen
per onderdeel van de jaarrekening weergegeven. Om de interne beheersing van uw gemeente in
2008 verder te verbeteren adviseren wij u in 2008 prioriteit te schenken aan de volgende punten:
• afschrijvingen op investeringen;
• de financiële afwikkeling van de overdracht van activiteiten richting de GR Drechtsteden en
de GR Regio Zuid-Holland Zuid;
• beheersing van grondexploitaties, met name het project Stadswerven;
• fiscaliteiten;
• de afwikkeling van de controle op de geldstromen van de WMO.

4. Rechtmatigheid
4.1. Uitkomsten interne audit rechtmatigheid
Ook voor het aspect rechtmatigheid hebben wij over 2007 een goedkeurende verklaring
verstrekt. De aanpak van rechtmatigheid bestaat uit 2 pijlers:
1. Een duidelijk normen- en toetsingskaderkader.
2. De interne organisatie moet de zichtbare naleving van wet- en regelgeving waarborgen.
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2 pijlers rechtmatigheid

(

Kwaliteit
eigen
regels

Het normen- en toetsingskader voor de rechtmatigheidscontrole is in het verleden samengesteld.
Vanaf 2005 worden interne rechtmatigheidsonderzoeken uitgevoerd voor de belangrijkste
financiële processen. Over 2007 zijn door het interne auditteam onderzoeken uitgevoerd naar de
processen:
1.

Subsidieverstrekkingen

2. Inkopen en aanbestedingen
3. Betalingsproces

4. Vergunningen
5. Belastingen

Bij onze controle hebben wij de aanpak, uitvoering en de uitkomsten van de interne controles
beoordeeld. Onze conclusie is dat de kwaliteit van deze controles goed is. De uitkomsten van de
interne controle hebben wij betrokken in onze accountantscontrole van de jaarrekening.
De bevindingen zijn relatief beperkt, hetgeen een positief teken is. Met betrekking tot het proces
subsidieverstrekkingen zijn door het interne auditteam enkele kleinere fouten geconstateerd. De
bijbehorende rechtmatigheidsfout bedraagt geëxtrapoleerd naar de totale massa ongeveer
€ 100.000. Ten opzichte van de controle van de jaarrekening 2006 is voor het proces sprake van
een aanzienlijke verbetering. Bij onze rechtmatigheidscontroles met betrekking tot de overige
processen zijn geen rechtmatigheidsfouten geconstateerd die qua omvang boven de
rapportagetolerantie ad € 100.000 uitkomen en van invloed zijn op ons totaaloordeel.
Voor wat betreft de begrotingsrechtmatigheid zijn door de gemeenteraad in het controleprotocol
normen vastgesteld om te bepalen of overschrijdingen rechtmatig zijn of niet. Uit de interne
analyse blijkt dat op de thema's "Afvalverzameling en verwerking'1 en "Beheer van de openbare
ruimte" twee overschrijdingen zijn geconstateerd voor in totaal € 370.000.
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Op grond van de door de gemeenteraad vastgestelde normen zijn deze overschrijdingen als
"onrechtmatig" aangemerkt. Wij zijn het met deze analyse eens en deze overschrijdingen zijn
door ons meegenomen in de evaluatie van onze controle. Tevens hebben wij een overschrijding
op een investeringskrediet geconstateerd van € 350.000. Ook deze controlebevinding hebben wij
meegenomen in onze evaluatie van de controle.

3.2. Overige fouten en onzekerheden
De in de voorgaande paragraaf vermelde fouten en onzekerheden met betrekking tot de
rechtmatigheid zijn veelal niet corrigeerbaar of herstelbaar. Met uitzondering van een beperkt
aantal bedragen zijn alle fouten en onzekerheden zoals deze zijn gebleken tijdens de controle en
betrekking hebbend op het getrouw beeld van de baten en lasten en samenstelling van het
vermogen gecorrigeerd. Naast de in de voorgaande paragraaf vermelde rechtmatigheidsfouten
noemen wij de volgende zaken, die niet meer zijn gecorrigeerd in de jaarrekening 2007:
Algemene uitkering:
De belangrijkste inkomstenbron van de gemeente betreft de Algemene uitkering vanuit het Rijk.
De gemeente ontvangt periodiek een bijstelling van deze uitkering via een circulaire. In maart
2008 is een bijstelling ontvangen met betrekking tot 2007 van ongeveer € 700.000 negatief.
Omdat deze bijstelling nog niet bekend was bij het opmaken van de jaarrekening is deze niet
meer verwerkt in de jaarrekening 2007. Dit was overigens ook in voorgaande jaren niet
gebruikelijk bij uw gemeente.
Voorziening debiteuren:
In de jaarrekening 2007 is een voorziening voor mogelijk oninbaarheid van debiteuren
opgenomen van € 1,7 miljoen. Dit bedrag is bij het samenstellen van de jaarrekening 2007
geschat op grond van de ouderdom van de per balans openstaande vorderingen. Wij zijn van
mening dat deze voorziening aan de ruime kant is. Wij adviseren het college in 2008 te
onderzoeken of de voorziening op het huidige niveau gehandhaafd dient te blijven. Overigens is
het bepalen van de omvang van een voorziening voor (mogelijke) oninbaarheid van debiteuren
altijd een subjectieve afweging.

3.3. Foutevaluatie en evaluatie onzekerheden
De goedkeuringstolerantie bedraagt €4,9 miljoen (1% van de totale lasten inclusief
toevoegingen aan reserves). De geconstateerde fouten voor zowel rechtmatigheid als het
getrouwe beeld liggen binnen de marge om tot goedkeuring over te gaan. Het totaal aan niet
gecorrigeerde fouten hebben wij in onderstaand overzicht opgenomen, ingedeeld naar getrouwe
beeld, rechtmatigheid, en de invloed hiervan op het resultaat van 2007. Deze niet-gecorrigeerde
fouten hebben het exploitatieresultaat van uw gemeente slechts beperkt beïnvloed.
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Fouten

Getrouwe
beeld

Rechtmatigheid

Invloed
resultaat

€ 700.000

€ 700.000

€ 700.000

- Subsidies (geschatte fout)

nvt

€ 100.000

nvt

- Begrotingsonrechtmatigheden

nvt

€ 720.000

nvt

€ 700.000

€1.520.000

€ 700.000

Fout rechtmatigheid tevens
getrouwheid
- Algemene Uitkering
Onrechtmatige financiële
beheershandeling
zonder direct financieel effect

Totaal fouten

Voor onzekerheden bedraagt de goedkeuringstoleranlie € 14,7 miljoen (3% van de totale lasten
inclusief toevoegingen aan reserves). In de onderstaande tabel hebben wij de geconstateerde
onzekerheden opgenomen.
Onze opmerking met betrekking tot de voorziening debiteuren hebben wij niet als fout, maar als
onzekerheid meegenomen in de evaluatie van onze controle.
Onzekerheid

Getrouwe
beeld

Rechtmatigheid

Mogelijke
invloed resultaat

€ 600.000

€ 600.000

€ 600.000

nvt

€280.938

nvt

€ 600.000

€880.938

€ 600.000

Onzekerheid rechtmatigheid tevens
getrouwheid
- Voorziening debiteuren
Onzekerheid financiële
beheershandeling
zonder direct financieel effect
- SISA-regelingen (zie hoofdstuk 7.2
van dit verslag)
Totaal onzekerheden
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De onzekerheden met betrekking tot de SiSa-bijlage hebben betrekking op subsidies die verstrekt
zijn aan derden. Omdat door de verkrijgende partijen nog geen verantwoording is afgelegd, kon
de rechtmatige besteding van de subsidie nog niet worden vastgesteld.

5. Interne beheersing
Als voorbereiding op de controle van de jaarrekening 2007 hebben wij in november 2007 een
interim-controle uitgevoerd. Tijdens de interim-controle toetsen wij de werking van de interne
beheersing van de financiële processen van uw organisatie. Wij hebben op grond van ons plan
van aanpak voor de accountantscontrole 2007 afgesproken dal wij tijdens de controle specifiek
aandacht zouden besteden aan de onderstaande onderwerpen:
•
•
•
•

Kosten
Investeringen
Gemeentelijke belastingen en heffingen
Personeelskosten

Tevens heeft een aanvullend onderzoek plaatsgevonden naar het proces rondom het digitaal
autoriseren van facturen dat in 2007 is ingevoerd bij uw gemeente. Op onze controlebevindingen
met betrekking dit onderzoek gaan wij in hoofdstuk 8 in.
Onze bevindingen met betrekking tot de interne beheersing van de processen hebben wij aan het
college van burgemeester en wethouders gerapporteerd op januari 2008 (kenmerk 07R2696). De
algemene conclusie van ons rapport is dat de gemeente voldoende aandacht schenkt aan de
verdere ontwikkeling van de interne beheersing van de bedrijfsprocessen. Als (belangrijkste)
aandachtspunten hebben wij de volgende punten gesignaleerd:
Verdere ontwikkeling projectbeheersing (van de 13 grote) projecten.
Dossiervorming bij projecten.
Resultaatbepaling van grondexploitaties. In onze managementletter zijn wij specifiek ingegaan
op de projecten "Stadswerven" en "Gezondheidspark".
De interne controles rondom autorisaties in het proces "digitale facturering".
Afstemming van administratie bouwleges met de financiële administratie van de gemeente.
Verbetering van de interne beheersing van het Bureau Leerpark.

Overdracht van onderdelen van de gemeente aan de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
en de Gemeenschappelijke Regeling Regio Zuid-Holland Zuid.
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De beheersing van en rapportage over de 13 grote projecten van de gemeente Dordrecht heeft
volop de aandacht. In 2007 is een extern onderzoek uitgevoerd naar de grote projecten. Hierover
is de gemeenteraad geïnformeerd. De opzet van de rapportage over de 13 grote projecten zal in
2008 verder ontwikkeld worden.

6. Bevindingen controle jaarrekening 2007
6.1. Proces samenstellen jaarrekening 2007
W i j zijn op 7 april 2008 gestart met de controle van de jaarrekening 2007. Bij de start van de
controle was een conceptjaarrekening, inclusief SiSa-bijlage aanwezig met specificaties van te
controleren posten. In vergelijking tot de controle van de jaarrekening 2006 is met name de
controle van de SiSa-bijlage beter verlopen, omdat bij het samenstellen van de SiSa-bijlage een
extra interne controle was uitgevoerd op de juistheid van deze gegevens.
Tijdens de controle van de jaarrekening hebben met name correcties plaatsgevonden met
betrekking tot afschrijvingskosten op de materiële vaste activa, en correcties met betrekking tot
reserves en voorzieningen. De controle van de personeelskosten is moeizaam verlopen. Dit werd
veroorzaakt door het feit dat tijdens onze controle de sector "stafdiensten" overging naar hel
Service Centrum Drechtsteden. Hierdoor liep de informatievoorziening niet optimaal.
In vergelijking met voorgaande jaren heeft de controle van de grondexploitaties in februari en
maart, voorafgaande aan de controle van de jaarrekening van de gemeente plaatsgevonden.
Hierdoor is het aantal correcties met betrekking tot grondexploitaties tijdens onze
jaarrekeningcontrole beperkt gebleven. Wel was de doorlooptijd van de controle van het
grondbedrijf relatief lang, omdat verschillende versies gecontroleerd moesten worden, waardoor
inefficiënties in de controle ontstonden.

6.2. Resultaat en vermogen 2007
In de verslaggevingregels van gemeenten, het BBV, wordt een duidelijk onderscheid gemaakt
tussen resultaatbepaling en resultaatbestemming. Bij resultaatbepaling mogen geen mutaties in
het eigen vermogen plaatsvinden. De mutaties in het eigen vermogen vinden plaats door middel
van de resultaatbestemming. Het resultaat voor bestemming bedraagt € 15,9 miljoen voordelig.
Per saldo is € 31,3 miljoen aan de reserves onttrokken, zodat het uiteindelijke nog te bestemmen
jaarresultaat €47,2 miljoen voordelig bedraagt.
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In onderstaand overzichten hebben wij de mutaties in de reserves schematisch weergegeven
(bedragen x € l miljoen):
Stand van de reserves per 31 december 2006

520,6

Stand van de reserves per 31 december 2007

536,5

Resultaat voor bestemming 2007

Resultaat voor bestemming 2007
Tussentijds toegevoegd aan reserves ten laste van de exploitatie

70,8

Tussentijds onttrokken aan reserves ten gunste van de exploitatie

102,1

Resultaat na bestemming 2007
Het positieve resultaat is met name veroorzaakt doordat minder is uitgegeven op de programma's
Wonen en Leefbaarheid, Ondernemerschap en Bereikbaarheid en Algemene Dekkingmiddelen.
De verschillen ten opzichte van de (bijgestelde) begroting zijn soms aanzienlijk. Ten opzichte
van het begrote saldo voor bestemming is er een verschil van ongeveer € 68 miljoen. In het
jaarverslag en in de toelichting op de programmarekening is per thema een uitgebreide analyse
opgenomen van de resultaten ten opzichte van de begroting. Voor een meer uitgebreide analyse
van het rekeningresultaat over het jaar 2007 verwijzen wij u naar de toelichting in de
programmarekening.
In de onderstaande tabellen is bet verloop van de reserves en voorzieningen in 2007
weergegeven:
Reserves (bedragen x € 1 miljoen)

1 januari 2007

31 december 2007

33,6

39,2

Bestemmingsreserves (inclusief nog te
bestemmen saldo 2007)

487,0

497,3

Totaal

520,6

536,5

Algemene reserve
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Uit bovenstaande tabel blijkt dat de reservepositie van de gemeente in 2007 is versterkt. De
totale reserves zijn met bijna € 16 miljoen toegenomen. Van de reserves is een groot deel (ruim
€497 miljoen) bestemd voor specifieke doelen ("bestemmingsreserves"). Onze conclusie is dat
de financiële positie van de gemeente nog steeds zeer goed is.
De in de jaarrekening verwerkte toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves zijn in een
eerder stadium goedgekeurd door de raad. Bijvoorbeeld bij het vaststellen van de begroting of
individuele raadsbesluiten. In 2007 heeft de gemeente een complete screening op de bestaande
reserves uitgevoerd. Op basis hiervan is besloten een aantal reserves op te heffen. De
gemeenteraad heeft hier goedkeuring voor gegeven bij het vaststellen van de begroting.
Daarnaast zijn ook een aantal reserves overgedragen naar de Sociale Dienst Drechtsteden.
Wij hebben de autorisatie van verwerkte dotaties en onttrekkingen aan het eigen vermogen in
onze controle betrokken. Hierbij is gebleken, dat de raad mutaties in de reserves expliciet heeft
goedgekeurd.
Voorzieningen (bedragen x € l
miljoen)
Totaal

l januari 2007

€39,6

31 december 2007

€14,4

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de risico's waarvoor de gemeente een voorziening heeft
getroffen in 2007 zijn afgenomen met € 25,2 miljoen. Een belangrijk deel van de afname wordt
veroorzaakt door de overheveling van voorzieningen naar de Sociale Dienst Drechtsteden, zoals
het overschot op het werkdeel van de Wet Werk en Bijstand.
Daarnaast is een aantal voorzieningen komen te vervallen door een wijziging in de
verslaggevingsregels voor gemeenten (het Besluit Begroting en Verantwoording). Deze
verslaggevingsregels zijn vanaf 2007 aangescherpt voor onderhoudsvoorzieningen.
Onderhoudsvoorzieningen worden gevormd ter egalisering van in de tijd onregelmatig gespreide
kosten. In het begrotingsjaar 2007 mogen dergelijke voorzieningen alleen nog worden gevormd
indien een actueel beheerplan aanwezig is en het saldo van de voorziening aansluit op het
onderhoudsplan. Het ontbreken van recente financieel vertaalde beheerplannen heeft ertoe geleid
dat (terecht) een aantal onderhoudsvoorzieningen is opgeheven en is vrijgevallen ten gunste van
het resultaat 2007. Hierdoor is het resultaat over 2007 ongeveer € 8,6 miljoen positief beïnvloed.
Bij de vaststelling van de jaarrekening 2007 wordt uw raad voorgesteld om vanuit het positieve
saldo 2007 bestemmingsreserves te vormen voor het onderhoud. Ten aanzien van de vorming
van bestemmingsreserves geldt binnen het Besluit Begroting en Verantwoording meer vrijheid
en geldt niet de eis dat een actueel beheerplan aanwezig dient te zijn. Wel is voor de vorming
van een bestemmingsreserve een raadsbesluit noodzakelijk.
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Naasl de in de tabel vermelde voorzieningen beschikt de gemeente ook over
"verliesvoorzieningen" voor grondexploitaties en debiteuren. Eind 2007 bedroeg het saldo van
deze voorzieningen ongeveer €48 miljoen. Deze voorzieningen zijn conform de
verslaggevingsregels voor gemeenten in mindering gebracht op de betreffende posten.

6.3. Afschrijvingen vaste activa
6.3.1.

Afschrijvingen op panden vastgoedbedrijf

In 2007 is een groot aantal panden overgegaan naar het onderdeel Vastgoedbedrijf van de
gemeente. Wij hebben geconstateerd dat over 2007 ten opzichte van 2006 afwijkend is
afgeschreven op panden, op grond van het bedrijfsplan van het Vastgoedbedrijf. Omdat de
wijziging in het afschrijvingsbeleid niet door de gemeenteraad is vastgesteld, is (terecht) besloten
de afschrijvingen te corrigeren en over 2007 nog af te schrijven volgens het huidige
gemeentelijke afschrijvingsbeleid.
In 2008 zal het afschrijvingsbeleid van het Vastgoedbedrijf aan de gemeenteraad worden
voorgelegd. Hierbij is het op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording een vereiste
dat binnen de gemeente consistent, dus voor gelijke activa op een gelijke wijze wordt
afgeschreven. Wij adviseren u daarom het nieuw te formuleren afschrijvingsbeleid te toetsen aan
het Besluit Begroting en Verantwoording.

6.3.2.

Afschrijvingen overige investeringen

In 2005 heeft in het kader van de rechtmatigheidcontrole bij de gemeente een aanvullende
controle van de afschrijvingen plaatsgevonden. Naar aanleiding van deze controle zijn alle
afschrijvingsbedragen voor 2006 opnieuw vastgesteld conform het geldende afschrijvingsbeleid.
Wij hebben bij onze controle van de afschrijvingen over 2007 geconstateerd dat op activa,
waarbij na 2005 en 2006 nog is geïnvesteerd en over 2005/2006 al werd afgeschreven, het
jaarlijkse afschrijvingsbedrag (annuïteit of het vaste bedrag per jaar) niet verhoogd is.
De afschrijvingen in de jaarrekening 2007 zijn hierdoor te laag verantwoord en de boekwaarden
van de activa te hoog. De verschillen zijn beperkt en hebben derhalve geen invloed op ons
accountantsoordeel over de jaarrekening 2007. Wel kunnen deze verschillen tijdens de rest van
de looptijd waarover wordt afgeschreven oplopen tot een aanzienlijk bedrag. Wij adviseren u
daarom in 2008 een meer gedetailleerde controle op de activamodule en de
afschrijvingsbedragen uit te voeren.
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6.4. Vorderingen GR Drechtsteden en GR Regio Zuid-Holland Zuid
In 2007 is een aantal activiteiten van de gemeente Dordrecht overgegaan naar de
Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden en de Gemeenschappelijke Regeling Regio
Zuid-Holland Zuid. Dit heeft tot gevolg dat belangrijke geldstromen zijn ontstaan tussen de
gemeente Dordrecht en de gemeenschappelijke regelingen. In de balansposten van de
jaarrekening 2007 komen deze geldstromen tot uiting als schulden en vorderingen die de
gemeente heeft in relatie tot deze gemeenschappelijke regelingen. In de balans is voor ruim
€ 10 miljoen aan vorderingen en voor ruim € 3 miljoen aan schulden opgenomen op de GR
Drechtsteden en de GR Regio ZHZ samen.
Een methode om vorderingen en schulden tussen de gemeente Dordrecht en de
gemeenschappelijke regelingen af te stemmen is het afstemmen van administraties / rekeningcourantverhoudingen. Tijdens onze controle bleek het niet mogelijk deze afstemming te maken.
Deze situatie wordt veroorzaakt door het feit dat vorderingen en schulden per sector worden
geadministreerd. Hierdoor zijn vorderingen en schulden zowel onder de debiteuren, de
crediteuren en tussenrekeningen verantwoord en is het daarnaast niet duidelijk wat de volledige
vordering op of schuld aan de gemeenschappelijke regelingen bedraagt. Verder bestaat een
aantal posten uit schattingen. Hierdoor kunnen verschillen ontstaan tussen de administraties van
de gemeente Dordrecht en de gemeenschappelijke regelingen. Tot slot speelt mee dat de GR
Drechtsteden pas vanaf 2007 operationeel is.
Voor de controle van de jaarrekening 2007 konden wij de posities van de gemeente in deze
schulden en vorderingen voldoende beoordelen om tot de conclusie te komen dat er geen
materiële fouten en onzekerheden aanwezig zijn in de onderlinge vorderingen en schulden. Wel
adviseren wij het college toe te zien op de afwikkeling van de openstaande posten. Dit voorkomt
dat vorderingen en schulden lang open blijven staan en verschil van mening kan ontstaan over
oude posten.

6.5.

Grondexploitaties

De grondexploitaties maken financieel gezien een belangrijk onderdeel uit van de jaarrekening
van de gemeente. De grondexploitatie Stadswerven heeft eind 2007 een boekwaarde van ruim
€ 40 miljoen (2006: ruim € 34 miljoen). In 2007 is bekend geworden dat de gemeente bij de
ontwikkeling van Stadswerven geconfronteerd werd met tegenvallers. Hierdoor staat het saldo
van het project sterk onder druk. Uw raad is hier afzonderlijk reeds uitgebreid over
geïnformeerd. Bestuurlijk is besloten over te gaan tot een strategische herziening voor het nog te
ontwikkelen deel van het project. Dit betekent dat de exploitatieopzet van het project in 2008
geheel herzien wordt. Het uitgangspunt bij deze herziening zal zijn dat minimaal de huidige
boekwaarde van ruim € 40 miljoen wordt "terugverdiend" en er geen verliezen worden geleden.
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Voor de jaarrekening 2007 betekent dit dat voor Stadswerven niet duidelijk is welke toekomstige
kosten en opbrengsten gerealiseerd zullen worden. Dit is toegelicht in de jaarrekening 2007.
Omdat het (bestuurlijke) uitgangspunt is dat geen verlies mag worden geleden op deze
exploitatie, is géén voorziening voor verliezen gevormd. Dit is naar onze mening acceptabel,
omdat het resultaat op het complex nu onbekend is. Wel loopt uw gemeente het risico dat in
2008 als de exploitatieopzet herzien wordt, er alsnog sprake zal zijn van een tekort. Mogelijk
leidt dit in 2008 (alsnog) tot het vormen van een verliesvoorziening.
Uit het jaarverslag 2007 blijkt dat in 2007 slechts beperkt exploitatieopzetten van
grondexploitaties zijn vastgesteld door de gemeenteraad. Wel zijn bij het samenstellen van de
jaarrekening 2007 de financiële prognoses per plan bijgewerkt en (terecht) verwerkt in de
jaarrekening 2007. Exploitatieopzetten zijn een belangrijk kader voor de financiële beheersing
van de projecten. Wij adviseren de gemeente in 2008 prioriteit te geven aan de herziening van
exploitatieopzetten en deze formeel te laten vaststellen door de gemeenteraad.

6.6. Fiscaliteiten
Wij hebben ons bij onze accountantscontrole ook gericht op de fiscale positie van uw gemeente.
Wij gaan nu in op de onderdelen BTW-compensatiefonds en BTW.

6.6.1. BTW-labeling
Met ingang van 2007 heeft de gemeente een geheel nieuwe indeling van het grootboek
ingevoerd. Alle grootboekrekeningen en de daaraan gekoppelde BTW-labelingen zijn nieuw
ingevoerd. Hierbij zijn geen fiscale specialisten ingeschakeld en tevens zijn er geen
controlemaatregelen getroffen om zeker te stellen dat de BTW-labeling 2006, welke door de
fiscalisten was gecontroleerd, juist is overgebracht op 2007. Medio 2007 is het overgrote deel
van de nieuwe labeling gecontroleerd.
Daar waar correcties vereist waren, is de labeling aangepast en zijn correcties op de inmiddels
geboekte BTW aangebracht. Deze controle op de labeling was echter niet volledig. Zo is het in
een groot aantal gevallen niet mogelijk om aan de hand van omschrijvingen van de
grootboekrekeningen een oordeel te vormen over de juistheid van de labeling en de geboekte
BTW. Dit speelde met name bij het Vastgoedbedrijf en de projecten (Stadsontwikkeling).
Mede naar aanleiding van een ingesteld boekenonderzoek is daarom besloten om middels een
zogenaamde geldsteekproef vast te stellen of de door de gemeente ingediende opgaven BCF en
aangiften BTW als juist kunnen worden beschouwd. Dat bleek vanwege het aantal
geconstateerde fouten en mogelijke discussiepunten met de fiscus niet het geval. Het fiscale
belang wat daarmee is gemoeid is nog onduidelijk. De gemeente heeft dit risico toegelicht in de
paragraaf weerstandvermogen van de jaarrekening 2007.
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6.6.2. BTW-heffing veldsportaccommodaties
De fiscus heeft in principe ingestemd met het in de BTW-heffing betrekken van de
veldsportaccommodaties vanaf 2002. Alle als kosten geboekte BTW van investeringen en
exploitatie komen daarmee voor aftrek in aanmerking. Vermoedelijk gaat het om een voordeel
voor de gemeente Dordrecht van ruim € l ,5 miljoen over de periode tot en met 2007. Deze
vordering is niet in de jaarrekening opgenomen, omdat dit voordeel nog niet gerealiseerd is.
Het is namelijk niet zeker of de fiscus voorwaarden zal verbinden aan het gebruik van de
accommodaties.

6.6.3. Boekenonderzoek belastingdienst
In 2007 heeft de fiscus een boekenonderzoek ingesteld naar de aangiften BTW en BCF over de
periode 2003 tot en met 2005. De aanleiding van dit onderzoek is dat de fiscus de verplichting
heeft om, na invoering van het BTW-compensatiefonds per l januari 2003, binnen 5 jaren alle
gemeenten te controleren. Er was dus geen bijzondere aanleiding om het onderzoek in te stellen.
In eerste instantie was er volgens de fiscus een bedrag van ongeveer € 2,9 miljoen te corrigeren.
Na overleg is het correctiebedrag vastgesteld op € 1,5 miljoen. Dit bedrag is nog exclusief
heffingsrente en als schuld verwerkt in de jaarrekening 2007. Ten opzichte van de lotaal
gedeclareerde BTW over de jaren 2003 tot en met 2005 is dit overigens een beperkt bedrag.
Voor mogelijke door de Belastingdienst geconstateerd fouten is een voorziening gevormd. De
stand van deze voorziening BCF is ultimo 2007 circa €0,7 miljoen. Door uw gemeente wordt dit
toereikend geacht.

6.7. Wet Maatschappelijke Ondersteuning
In 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning fWMO) van kracht geworden bij gemeenten.
In de praktijk blijkt dat de financieel administratieve verantwoording rondom de invoering van
de WMO in 2007 landelijk niet zonder problemen is verlopen. Dordrecht heeft de uitvoering van
de WMO uitbesteed aan de Sociale Dienst Drechtsteden en wordt door de Sociale Dienst
Drechtsteden geïnformeerd over de uitvoering. In verband met de complexe implementatie van
de WMO blijkt uit de rapportage van de Sociale Dienst Drechtsteden over 2007 dat er bij de
cijfers over 2007 nog geen toereikende zekerheid over de juistheid en rechtmatigheid van de
verantwoorde lasten van de WMO. In 2008 zullen door de Sociale Dienst Drechtsteden nadere
acties ondernomen worden om deze onzekerheid weg te nemen.
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7.

Single information Single Audit

7.1 Ontwikkelingen
De rijksoverheid heeft het principe van SiSa, dat in 2006 is ingevoerd, in 2007 met kracht
doorgezet. Het aantal specifieke uitkeringen dat via de SiSa-bijIage bij de programmarekening
wordt afgerekend is gestegen van 29 naar 80. Uw gemeente heeft in 2007 in totaal 25
SiSa-regelingen.
De procedure die uw gemeente moet naleven bij de aanlevering van de bestanden aan het CBS is
op een aantal punten gewijzigd. Uw gemeente dient een zevental documenten aan het CBS te
leveren:
• De aanbiedingsbrief van het college van burgemeester en wethouders. In deze brief verklaart
het bestuur, met vermelding van datum, dat de jaarstukken zijn vastgesteld en tevens dat de in
Excel aangeleverde documenten gelijkluidend zijn aan de originele, daaraan ten grondslag
liggende stukken. Deze brief vervangt de controlegetallen die vorig jaar op de
SiSa-verantwoording moesten worden opgenomen.
• De door de accountant gewaarmerkte jaarrekening, inclusief de SiSa-bijlage.
• Het door het bevoegd bestuur ondertekende jaarverslag.
• De door de accountant getekende accountantsverklaring.

• Het verslag van bevindingen met daarin opgenomen de tabel met fouten en onzekerheden
over specifieke uitkeringen.
•

De bijlage met verantwoordingsinformalie.

• De tabel in het rapport van bevindingen volgens het voorgeschreven format.
Daarnaast dient uw gemeente een achtste bijlage toe te voegen met een aantal gegevens
(indicatoren, verslag van bevindingen, accountantsverklaring) met betrekking tot de uitvoering
van de Wet sociale werkvoorziening door het SW-bedrijf Drechtwerk.
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7.2. Fouten en onzekerheden Sisa
Op grond van het Besluit accountantscontrole provincies en gemeenten, artikel 5 lid 4,
rapporteren wij in dit rapport over de fouten en onzekerheden van de specifieke uitkeringen die
in 2007 vallen onder SiSa. Wij hebben de controle op deze regelingen uitgevoerd. Hierbij zijn de
volgende financiële fouten of onzekerheden geconstateerd:
Specifieke uitkering

Fout of
onzekerheid

Financiële omvang in
euro's

Toelichting
fout/onzekerheid

65

Advies- en steunpunten huiselijk
geweld

Onzeker

€60.000

Rechtmatige besteding
in 2007 niet vast te
stellen doordat
verkrijgende partijen
zich hierover nog niet
hebben verantwoord.

66

Regeling opvoedondersteuning

Onzeker

€ 153.438

Rechtmatige besteding
in 2007 niet vast te
stellen doordat
verkrijgende partijen
zich hierover nog niet
hebben verantwoord.

76

Besluit subsidie stadseconomie
(GSB III)

Onzeker

€67.500

Rechtmatige besteding
in 2007 niet vast te
stellen doordat
verkrijgende partijen
zich hierover nog niet
hebben verantwoord.

Totaal

€ 280.938

Op basis van de uitgevoerde controlewerkzaamheden hebben wij vastgesteld dat de overige
regelingen geen fouten of onzekerheden bevatten.

8.

Automatisering

8.1. Continuïteit
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.
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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.

8.2 Facturen scannen
In 2007 is het digitaal autoriseren van facturen geleidelijk ingevoerd bij uw gemeente. Voor de
accountantscontrole heeft dit tot gevolg dat de controle van facturen verschuift van het
vaststellen of een paraaf is gezet door de juiste medewerker, naar het vaststellen dat de juiste
medewerker digitaal de factuur heeft geautoriseerd. Wij hebben daarom in het kader van onze
accountantscontrole onderzoek verricht naar de controlemaatregelen rondom het digitaal
autoriseren van facturen.
Op grond van ons onderzoek concluderen wij dat de opzet en het bestaan van de
controlemaatregelen rondom het proces van het digitaal autoriseren van facturen voldoende
waarborging biedt voor een integere, exclusieve en controleerbare gegevensverwerking en opslag.
Wel hebben wij een aantal aanbevelingen met betrekking tot verdere verbetering van
toegangsbeveiliging, autorisaties en procedures rondom handmatige boekingen gedaan. Deze
hebben wij verstrekt aan de betrokken afdeling.

9. Verslaggevingsvoorschriften
De Commissie BBV heeft in 2007 een aantal notities met richtlijnen gepubliceerd die gevolgen
hebben voor de inrichting van de jaarrekening van uw gemeente vanaf 2007. De richtlijnen
worden onderverdeeld naar stellige uitspraken en aanbevelingen. De stellige uitspraken moeten
gevolgd worden bij de verslaglegging. Aanbevelingen kennen een meer vrijblijvend karakter en
dienen om steun en richting aan de praktijk te geven. Hiervan wordt het wenselijk geacht door de
commissie om de beschreven lijn op te volgen.
Bij de controle van de jaarrekening over 2007 van uw gemeente hebben wij de volgende stellige
uitspraken betrokken:
1. Software (als afzonderlijk actief) valt onder de materiële vaste activa als bedoeld in artikel 35. la
(investeringen mei een economisch nul).
2. De kosten van (klein en groot) onderhoud zijn niet levensdmtrverlengend en mogen dus niet worden
geactiveerd.
3.

Voorzieningen die worden gevormd om de (groot)onderhoudslasten van een kapitaalgoed over een
aantal jaren te egaliseren kunnen alleen worden ingesteld en gevoed op basis van een beheerplan van
het desbetreffende kapitaalgoed. Dit beheerplan dient periodiek te worden geactualiseerd.
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Wij hebben vastgesteld dat deze uitspraken bij het opstellen van de jaarrekening van uw
gemeente correct zijn toegepast.
Bij de controle van de jaarrekening over 2008 zullen wij daarnaast aandacht besteden aan de
naleving van de volgende stellige uitspraken:
1. De boekwinst die wordt gerealiseerd bij hei afstoten van een kapitaalgoed moei als incidentele bate in
de jaarrekening worden verwerkt.
2. Uit oogpunt van transparantie en ten behoeve van de periodieke bijstelling van het GRP (gemeentelijk
rioleringsplan) is van belang dal de voorziening onderhoud resp. vervanging in de begroting en in de
jaarrekening zodanig wordt toegelicht dat de relatie is te leggen met het GRP en inzicht kan worden
geboden in het onderscheid onderhoud c.a. spaarcomponent vervangingsinvesteringen.
Met name de stellige uitspraak rnet betrekking tot de onderbouwing van de voorziening riolering
zal waarschijnlijk de nodige werkzaamheden vergen. Wij adviseren tijdig te starten met het
verzamelen, analyseren en interpreteren van de basisgegevens.

Hoogachtend,
Deloitte Accountants B.V.

D, Vermaas RA

