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Wi j wi llen graag van deze gelegenheid gebruikmaken om de medewerkers te
bedan ken v oor de m edewerking die we ervaren h ebben tijdens on ze
werkzaamheden.
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Met gen oegen presenteren wij u on s accou ntantsverslag met betrekking tot de
con trol e v an de jaarrekening 2013 v an gemeente Schiermonnikoog. Onze
con trol e i s uitgevoerd conform on ze opdrachtbevestiging van 17 oktober 2013.
Di t v erslag gaat in op de belangrijkste bevindingen uit onze con trol e v an de
jaarrekening van gemeente Schiermon nikoog.
On s accountantsverslag bestaat uit drie delen. In deel 1 worden de
bel angrijkste waarnemingen besproken die zijn v oortgekom en uit on ze
con trol e. In deel 2 geven wij onze visie ov er de kwaliteit v an uw i nterne
beh eersing. Deel 3 geeft een ov erzicht van de on twikkelingen die naar on ze
m en ing i n de toekomst v oor gemeente Schiermon nikoog relevant zullen
worden . Graag willen we de inhoud van dit verslag bespreken tijdens de
com m issievergadering op 15 mei as. Moch t u in de tussentijd vragen hebben,
dan kunt u uiteraard contact met on s opn emen.

Met v ri endelijke groet,
Pri cewaterhouseCoopers Accountants N.V.

C.R. A l serda AA
Sen i or Di rector

Pric ew aterhouseCoopers Accountants N.V., Badweg 2, 8934 AA Leeuwarden, Pos tbus 321, 8901 BC Leeuwarden
T: 088 792 00 58, F: 088 792 94 27, w ww.pwc.nl
‘PwC’ is het merk waaronder PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (KvK 34180285), PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. (KvK 34180284), PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. (KvK 34180287), PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V.
(KvK 51414406), PricewaterhouseCoopers Pensions, Actuarial & Insurance Services B.V. (KvK 54226368), PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK 34180289) en andere vennootschappen handelen en diensten verlenen. Op deze diensten zijn algemene voorwaarden van
toepassing, waarin onder meer aansprakelijkheidsvoorw aard en zijn opgenomen. Op leveringen aan deze vennootschappen zijn algemene inkoopvoorwaarden van toepassing. Op www.pwc.nl treft u meer informatie over deze vennootschappen, waaronder deze algemene
(inkoop)voorwaarden die ook zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.
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2014 en v erder
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On twi kkelingen in BBV
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kracht

3.3.

Gem een ten krijgen in 2016 te maken met
n i euwe regelgeving met forse i mpact op
v en n ootschapsbelastingplicht

Ons accountantsverslag is uitsluitend opgesteld voor gebruik door de raad en het college van burgemeester en weth ouders van gemeente Sc hierm onnikoog. U m ag dit verslag z onder
onz e toestemming vooraf, niet aan derden verstrekken. Als gevolg hiervan accepteren wij geen aansprakelijkh eid of verantwoordelijkheid tegenover enige andere persoon die dit
v ers lag in handen of ter inzage krijgt.

Belangrijkste controlebevindingen
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1.
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Dit onderdeel bevat de belangrijkste bevindingen die zijn
voortgekomen uit onze controle en die in onze
professionele oordeelsvorming van belang zijn voor u als
raad.
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Uw jaarrekening geeft een getrouw en rechtmatig beeld
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1.1.

Wij z ullen een goedkeurende controleverklaring verstrekken

Wi j h ebben onze control e v an de jaarrekening 2013 v an gemeente
Sch i ermonnikoog nagenoeg afgeron d en zijn voornemens een goedkeurende
con trol everklaring te v erstrekken op de aspecten getrouwheid en
rech tmatigheid, on der v oorbehoud van goedkeuring van deze jaarrekening door
de raad.

Geen ongecorrigeerde controleverschillen ten aanzien van getrouwheid
Ui t on ze controle zijn geen materiële ongecorrigeerde controleverschillen
gecon stateerd. Op basis h iervan zijn wij voornemens ten aanzien van het aspect
getrou wheid een goedkeurend oordeel te verstrekken.

Ten aanzien van het aspect rechtmatigheid zijn geen materiële fouten
en/of onzekerheden geconstateerd

Omsch ri jving
Bou wl eges
Leges bu rgerzaken
A u to-ontheffingen
Tot a a l
Con t rol etolerantie

Fou t (€)

1.652
106
241
1 .999

On zekerh eid (€)
0
0
0
0

58.500

1 75.500

De gem eente heeft de nieuwe Aanbestedingswet toegepast

Op 1 april 2013 is de nieuwe Aanbestedingswet v an kracht geworden. Di t is
en erzijds van i nvloed op h et i nkoopbeleid binnen uw organisatie en anderzijds
op de u i tvoering van on ze controlewerkzaamheden. Wij hebben vastgesteld dat
de gem eente het inkoopbeleid en de inkoopprocedure heeft aangepast aan de
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Er z ijn geen fouten en onzekerheden in de SiSa-bijlage geconstateerd
Jaarlijks is de SiSa-bijlage een on derdeel van uw jaarrekening. Via deze bijlage
worden diverse rijks- en provinciale uitkeringen verantwoord. Daarmee v ormt
de Si Sa-bijlage de basis voor afwikkeling v an deze uitkeringen. Wij hebben de
Si Sa-bijlage gecontroleerd met inachtneming van de specifieke instructies die
door de Ri jksoverheid zijn vastgelegd i n de ‘Nota verwachtingen accountantscon trol e 2013’. Op grond van het Besluit accountantscontrole decentrale
ov erh eden (Bado) gelden voor de SiSa andere, zwaardere, rapporteringstol eranties dan u als raad i n uw controleprotocol hebt opgenom en. Di t om
m i n isteries i n staat te stellen de specifieke u itkeringen vast te kunnen stellen en
de A l gemene Rekenkamer v an informatie te v oorzien. Wij hebben bij on ze
con trol e v an de SiSa-bijlage bij de jaarrekening 2013 geen afwijkingen
gecon stateerd.
In bi jl age A .1 gaan wij nader in op de bevindingen per regeling.

Co
n

Jaarlijks voert gemeente Schiermonnikoog rechtsmatigheidsonderzoeken uit
v ol gens een m et PwC afgestemd intern con trol eplan. Op basis van deze
on derzoeken en de door on s uitgevoerde con trolewerkzaamheden, concluderen
wi j dat de verantwoorde baten, l asten en balansmutaties van gemeente
Sch i ermonnikoog tot stand zijn gekomen conform het door de raad vastgestelde
n orm enkader en de wettelijke regels. De geconstateerde fouten en
on zekerheden, zoals blijkt in on derstaande tabel, blijven binnen de door u
v astgestelde grenzen. Daarom hebben wij ten aanzien van h et aspect
rech tmatigheid een goedkeurend oordeel verstrekt.

v erei sten v an de wet. Hi erbij is specifiek aandacht geschonken aan de
toepassing van de v oorwaarden vanuit de Gi ds proportionaliteit. Con form de
Kadern ota rechtmatigheid v an de commissie BBV hebben wij voor inkopen
on der de Eu ropese aanbestedingsgrens vastgesteld of de toegepaste procedure
past binnen de beginselen van de Gids proportionaliteit.

De grondslagen voor financiële verslaggeving en het normenkader
voor rechtmatigheid z ijn adequaat
De jaarrekening is opgesteld door het college v an gemeente Schiermonnikoog
i n ov ereenstemming met het Besluit begroting en v erantwoording provincies en
gem eenten. Als onderdeel v an on ze con trol e en met betrekking tot de
jaarrekening hebben wij:

de aan vaardbaarheid van de toegepaste gron dslagen v oor financiële
v erslaggeving beoordeeld;

de ju i stheid en de volledigheid v an de toelichtingen beoordeeld; en

de gesch iktheid van het gebruikte normenkader v oor rechtmatigheid
beoordeel d.
Wi j zi jn v an mening dat de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
en h et n ormenkader voor rechtmatigheid die het college van burgemeester en
weth ou ders heeft gehanteerd bij het opstellen v an de jaarrekening 2013 en de
totstandkoming v an transacties aanvaardbaar zijn.
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De toelichtingen in de jaarrekening z ijn juist en volledig
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Wi j h ebben de toelichtingen in de jaarrekening beoordeeld en zijn v an mening
dat deze i n ov ereenstemming zijn met de v ereisten zoals opgenomen in het
Besl uit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.
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Wij kunnen instemmen met de door het college gemaakte schattingen bij het opstellen van de
jaarrekening
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1.2.

Bi j h et opstellen v an de jaarrekening dient het college belangrijke schattingen aangaande de verslaggeving toe te passen en toe te lichten. We hebben de schattingen di e
h et col lege heeft gemaakt bij h et opstellen van de jaarrekening 2013 beoordeeld en hebben geconcludeerd dat deze zijn gebaseerd op con trol e-informatie en
ev en wichtige schattingen.
De on derstaande tabel geeft een ov erzicht van on ze bevindingen m et de bijbehorende motivering.
Belangrijkste schattingen

Bevindingen
2013
2012

T oelichting <Beargumenteer de uitkomst van je beoordeling van de schatting>

V oorzi ening dubieuze debiteuren



Het bel ei d van de gemeente ligt ten
gron dslag aan de wijze van
afschrijven op materiële v aste
acti va.
V oorzi ening voor verplichtingen,
v erl iezen en risico’s



De ov eri ge schulden bevatten
en kel e schattingsposten



Wi j stemmen in met de toegepaste waarderingsgrondslagen en de door h et college gemaakte afwegingen
en sch attingen.
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Controleverschil



Sch i ermonnikoog stelt een analyse op ten aanzien v an de oninbaarheid v an (bijstands)debiteuren. Deze
v oorzi eningen zijn in m indering gebracht op h et saldo. Wi j kunnen ons vinden i n de gemaakte
i n schatting.
De n ota afschrijvingsbeleid zoals door h et college opgesteld h ebben wij gebruikt bij de toetsing v an de
afschrijvingen in de jaarrekening 2013.Wij kunnen instemmen met de toegepaste econ omische
l ev ensduur ten behoev e v an de afschrijvingen. Er i s geen reden voor een extra waardevermindering van
de m ateriële vaste activa.
Deze v oorzi ening (3.600) i s gevormd v oor de FPU verplichtingen voor twee personen. De
v erplichtingen is juist en v olledig verantwoord i n deze voorziening.

Voorzichtig

Evenwichtig

Optimistisch

Controleverschil

Aanvaardbare bandbreedte – gebaseerd op materialiteitsoverwegingen

PwC
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De overige jaarrekeningposten nader
bekeken

“Go/no-go” Promenade

Mom en teel ligt bij u ter behandeling een voorstel v an het college ov er het
v erstrekken van een l ening of garantstelling van maximaal € 713.000
i n zake de financiering en realisatie v an De Promenade. Besluitvorming
door u di en t hierov er n og plaats te vinden. In h et voorstel wordt tevens
i n zicht gegeven in de mogelijke risico’s ingeval De Promenade geen
doorgan g vindt. In verband hiermee hebben wij het college geadviseerd
deze ri sico’s toe te lichten in de risicoparagraaf.

Er is geen bestemmingsreserve voor de implementatie
decentralis aties verantwoord

Het m i nisterie van On derwijs, Cultuur en Wetenschap werkt aan een
wetsv oorstel v oor de overheveling v an het buitenon derhoud primair
on derwijs naar school besturen. Naar verwachting zal de nieuwe wet ingaan
per 1 januari 2015. Met de nieuwe wet worden de taken en het budget v oor
h et bu itenonderhoud en aanpassingen aan schoolgebouwen in het primaire
en speciaal on derwijs ov ergeheveld naar de schoolbesturen. Door de
(v oorgenom en) wetswijziging vindt een uitname uit het gemeentefonds
pl aats.
Deze on twi kkeling h eeft ook v oor gemeente Schiermonnikoog gevolgen.Op
basi s v an het BBV dient een on derhoudsvoorziening te worden
on derbou wd met een actueel on derhoudsplan. Het overhevelen v an een
deel v an het on derhoud zal impact hebben op de h oogte van uw
on derh oudsvoorziening. Gemeente Schiermonnikoog heeft haar
on derh oudsplan hierop nog niet herzien. Wij adviseren u dit alsnog te doen
en rekening te houden met de genoemde on twikkeling waarbij de
on derh oudsvoorziening naar beneden bijgesteld di ent te worden.
Tev en s dienen concrete afspraken te worden gemaakt met de
sch ool besturen ov er de te volgen procedures voor financiering van
bu i tenon derhoud in 2014. In principe di enen de huidige procedures
(form ele aanvraag v oor aanpassingen/onderhoud bij de gemeente) te
worden gehandhaafd. Tevens dienen afspraken gemaakt te worden ov er
een m ogelijke bruidsschat. Gemeente Schiermonnikoog h eeft hierover n og
geen con crete afspraken gemaakt.
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Tu ssentijds hebben wij h et college geïnformeerd ov er de stand v an zaken
v an de voorbereiding op de kom ende decentralisaties binnen uw gemeente.
In m i ddels heeft het college van burgemeester en wethouders u hierover
ook n ader geïnformeerd en hebben zij het projectplan voor het komende
jaar aan u gepresenteerd.
Op di t m oment on tbreekt een financiële analyse v an de totale eenmalige en
stru cturele opbrengsten en kosten v an de decentralisaties v oor de
gem eenten. Wij adviseren hiervoor een plan op te stellen. Hoewel de exacte
bedragen nog niet bekend zijn (die komen medio mei) zijn de
decen tralisatiebudgetten m eer dan materieel voor de gemeente. Uw totale
bu dget zal circa 20% worden uitgebreid, waaraan een
bezu inigingsdoel stelling is gekoppeld. Indien maatregelen niet adequaat of
te l aat worden ingevoerd zullen de (financiële) consequ enties in 2015
su bstantieel zijn.
Wi j gev en u in ov erweging om tijdig een risicoanalyse uit te voeren. Op
basi s hiervan bent u in staat om proactief en risicobewust de
v oorbereidingen te treffen. De geïdentificeerde risico’s dienen aan de basis
te staan v an te sluiten contracten en samenwerkingsovereenkomsten. Deze
geï dentificeerde risico’s zijn ook de input v oor het on derbouwen en
opbou wen van een financiële buffer.

PwC

In de jaarrekening is geen rekening gehouden m et de
voorgenomen overheveling onderwijshuisvesting
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1.3.

Volledigheid van de opbrengsten uit hoofde van de
toeris tenbelasting gewaarborgd
Een groot deel van de toeristenbelasting ontvangt de gemeente v ia
Wagen borg. Wagenborg int deze belasting bij het verzorgen van het
regu liere bootv ervoer vanaf Lauwersoog en de Esonborg (vanuit Esonstad).
Om zekerheid te v erkrijgen dat Wagenborg de toeristenbelasting v olledig
afdraagt, on tvangt de gemeente jaarlijks een afrekening met
con trol everklaring van de externe accountant. Uit hoofde van deze
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jaren zijn waarbij de voorziening niet toereikend zal zijn. Wi j hebben in dit
kader geadviseerd om de jaarlijkse dotatie te v erhogen of het
on derh oudsplan aan te passen, waarbij eventuele uitgaven wordt
doorgeschov en n aar latere jaren. Wij h ebben begrepen dat de enkele
u i tgaven reeds zijn doorgeschov en in het on derhoudsplan.
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afrekening hebben wij vastgesteld dat de opbrengsten v olledig zijn
v erantwoord i n de jaarrekening.

Er z ijn bestedingen verricht aangaande de grondexploitatie
Oos terreeweg

En i ge jaren geleden is de gemeente gestart m et de on twikkeling van de
Oosterreeweg. Inmiddels zijn alle woningen gerealiseerd en i s het gebied
n agenoeg vol ledig on twikkeld. In het afgelopen jaar zijn er werkzaamheden
u i tgevoerd voor € 14.000 aangaande het woon rijp m aken van het complex,
waardoor de hoogte van de verplichting i s gewijzigd. Hiermee zijn de
l aatste kosten gemaakt, waardoor het com plex nu financieel is afgesloten.
Het n og aanwezige v oordelige saldo v an € 6.000 i s ten gunste van de
expl oi tatie gebracht.

Onderhoudsvoorziening is in enige jaren niet toereikend

In de opzet v an de v oorziening voor het on derhoud van de zijn de
on derh oudskosten v oor de komende 10 jaar in beeld gebracht. Een viertal
gebou wen is n iet geïnventariseerd. Di t hou dt in dat aan deze gebouwen,die
n i et in h et meerjarenplan zijn opgenomen, geen structureel on derhou d
wordt u itgevoerd en hiervoor ook geen on derhou dsvoorziening wordt
opgebou wd.
We h ebben tijdens on ze controle de toereikendheid van de voorziening
beoordeel d. Du s i n hoeverre dekt de voorziening de toekom stige kosten,
zoal s deze zijn geraamd in het beheersplan. Hieruit blijkt dat er een drietal

PwC

Begi n 2009 i s door de gemeente reeds v astgesteld dat de
sch oon maakwerkzaamheden niet Europees zijn aanbesteed. De
con tractwaarde (€ 303.400) ligt boven het toen geldende drempelbedrag
v an € 206.000 waarbov en diensten Europees aanbesteed dienen te
worden . Hi erdoor heeft de gemeente zich on terecht niet aan de Europese
wetgeving gehouden en i s de totale con tractwaarde bij de jaarrekening
2009 al s on rechtmatig aangemerkt.
Om dat de gehele contractwaarde in 2009 als on rechtmatig is aangemerkt
worden de l asten in v olgende jaren dat h et contract loopt niet n ogmaals als
on rech tmatig aangemerkt. Daarom heeft de bevinding in 2013 geen effect
m eer op on ze controleverklaring. Wel dient de gemeente het con tract
gedu rende de looptijd toe te l ichten on der de niet uit de balans blijkende
v erplichtingen
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In de jaarrekening i s een on ttrekking verwerkt aan de bestemmingsreserve
gem eentelijke gebou wen. Vervol gens is v oor hetzelfde bedrag een
on derh oudsvoorziening getroffen. Op basis van de
v erslaggevingsrichtlijnen (BBV) dienen er enerzijds (actuele)
beh eersplannen ten grondslag te liggen aan de i n de jaarrekening
opgen om en on derhoudsvoorziening. Anderzijds dient een on ttrekking aan
een bestemmingsreserve goedgekeurd te worden door de raad. Wij hebben
v astgesteld dat in 2013 een actueel m eerjarig onderhoudsplan (MJOP)
door de gem eente Schiermonnikoog is opgesteld. Hi erdoor is het opn emen
v an een voorziening meerjarig on derhou d i n lijn met de richtlijnen die
h i ervoor zijn gesteld op basis van de BBV.

Aanbesteding schoonmaakcontract 2009 toegelicht in de
jaarrek ening

Getek ende overeenkomst ontbreekt
Mi ddel s een raadsbesluit van 23 april 2013 heeft u besloten een l ening te
v erstrekken aan de Samenwerkingsschool Yn de Mande van
€ 50.000. Deze gel dlening heeft een looptijd van 7 jaar, te rekenen vanaf15
m ei 2013. Wij hebben echter tijdens onze controle geconstateerd dat er
geen getekende leningsov ereenkom st aan deze transactie ten gron dslag
l i gt. Wij adviseren het college alsnog deze lening door de school te laten
on dertekenen.

Erfpachtgronden z ijn juist gewaardeerd en gepresenteerd
In 2013 h eeft de commissie BBV een notitie met betrekking tot de
v erwerking v an erfpachtgronden uitgebracht. De commissie heeft i n deze
n oti tie stellige u itspraken opgenomen ten aanzien van de verwerking van
erfpacht. Uw gemeente beschikt ov er gron den die in erfpacht zijn gegeven.
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Ris icoanalyse inz ake afgegeven garantstellingen ontbreekt

Ui t de jaarrekening blijkt dat de gemeente eind 2013 v oor een bedrag v an
€1.040.000 borgstellingen of garantstellingen heeft verstrekt aan
n atuurlijke en rechtsperson en. Tot n u toe zijn h ierop nog geen aanspraken
gem aakt. Wij zien echter de laatste jaren dat hier wel steeds meer
aan spraak op wordt gemaakt binnen uw sector. In dit kader is het van
bel ang om uw garantstellingen systematisch te bewaken en hierop een
ri sicoanalyse uit te v oeren, waarbij aandacht wordt geschon ken aan de
m ogel ijke toekom stige aanspraken hierop.

1.4.

pri m aire begroting, de aangepaste begroting en de programmarekening
2013.
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Wi j h ebben vastgesteld dat de waardering en presentatie van deze gron den
zi jn v erwerkt in ov ereenstemming m et het door de commissie BBV gestelde
i n de n otitie ‘Erfpacht’.

Uw jaarstukken geven voldoende
inzicht

Be g ro ting Be g ro ting Re a lis a tie Ve rs chi
voor
na
l
w ijzigingen w ijzigingen
(v oorde
e l)

Res ultaat voor bestemming

-3

-1 08

305

406

Mutaties reserves

-50

239

-27

266

Resultaat na bestemming

-53

1 31

27 8

1 47

In % v an de omvangsbasis
(total e lasten)

n.v .t

n.v .t.

5%

nv t

De bel angrijkste afwijkingen tussen de bijgestelde begroting en de
real isatie zijn in de v olgende tabel opgenomen.

(in €’s )
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Wi j h ebben op hoofdlijnen de i nformatiewaarde van de jaarstukken
beoordeel d. De jaarstukken 2013 bestaan volgens het BBV uit het
jaarverslag en de jaarrekening. Op haar beurt bestaat het jaarverslag uit de
programmaverantwoording en de v erplichte paragrafen. De jaarrekening
bev at de programmarekening, de balans en een toelichting op beide.
Hi eron der hebben wij per belangrijk onderdeel v an de jaarstukken on ze
v i sie opgenom en ten aanzien v an de leesbaarheid en kwaliteit van het
desbetreffende onderdeel.

(in € 1.000)

Re a lis a tie
v e rs us
b e g ro ting na
w ijzig ing e n

Hoger e lasten inhuur personeel

-28.000

Lager e lasten WMO

23.000

Uw jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening

Hoger e lasten onderhoud door dotatie voorziening

33.000

A l s uw accountant dienen wij ingevolge artikel 213, lid 3 onder d v an de
Gem een tewet te vermelden of u w jaarverslag, v oor zover wij dat kunnen
beoordel en, v erenigbaar is met de jaarrekening. Op basis van de
u i tgevoerde werkzaamheden h ebben wij geen tekortkomingen of
i n con sistenties te melden op di t gebied.

Lager e lasten ondersteuning B&W

62.000

Hoger e lasten uitleenvergoeding aan provincie Fryslân

-25.000

Gem eente Schiermonnikoog heeft voorzichtig geraamd over 2013

Om i n zicht te geven i n het v oorspellend vermogen van de gemeente, geven
wi j i n on derstaand ov erzicht weer wat de verschillen zijn tussen de

PwC

Hoger e baten algemene uitkering

37 .000

Lager e rentelasten

-21 .000

Ov erige verschillen <20.000

-21 2.000

Totaal

147.000
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een ju i ste oordeelsvorming i s van belang in hoev erre de
begrotingsoverschrijding past binnen het door de raad geformuleerde
bel ei d en/of wordt gecompenseerd door hogere opbrengsten. Het bepalen
of, respectievelijk welke begrotingsoverschrijdingen on rechtmatig zijn, i s
v oorbeh ouden aan de raad.
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De grootste afwijking houdt voornamelijk v erband met het feit dat de
ov ern ame van de brandweergarage aan de Veiligheidsregio Fryslân plaats
v i n dt in 2014. In de begroting was echter gerekend op een ov erdracht in
2013.

N a v ergelijking van de primaire begroting, de aangepaste begroting en de
programmarekening 2013 concluderen wij v erder dat gemeente
Sch i ermonnikoog voorzichtig i s in de raming van zowel de l asten als de
baten . De gerealiseerde lasten zijn l ager en baten zijn hoger v ergeleken met
de pri m aire en de begroting n a wijzigingen over 2013.
De kwaliteit van h et voorspellend v ermogen kan ook afgeleid worden uit de
m ate waarin de raad tussentijds juist en volledig wordt geïnformeerd ov er
de fi n anciële situatie in de tussentijdse managementinformatie. Hi erbij is
h et v an belang dat u als raad ook con creet aan het college meegeeft wat uw
i n formatiebehoefte is. Voor u als nieuwe raad adviseren wij u hierover v oor
de kom en de periode na te denken en uw coalitieakkoord als uitgangspunt
te h anteren.

1.5.

Geen onrechtmatigheden
geconstateerd inzake het
begrotingscriterium

A l s blijkt dat de gerealiseerde lasten zoals weergegeven in de programmareken ing hoger zijn dan de geraamde bedragen met i nbegrip van de laatste
begrotingswijzigingen, kan er sprake zijn v an onrechtmatige uitgaven.Voor

PwC

Het col l ege gaat i n het jaarverslag in de toelichting op de programma’s in
op de v erschillen tussen de begroting n a wijziging en de rekening. Uit on ze
con trol e blijken geen bijzonderheden omtrent rechtmatigheid.

1.6.

WNT adequaat toegelicht in de
jaarrekening

Wi j h ebben op grond van de Wet normering bezol diging
topfu nction arissen publieke en semipublieke sector (WNT) de nalevingvan
de WN T door gem eente Schiermonnikoog gecontroleerd. De WN T is van
kracht v anaf 1 januari 2013. In de WNT zijn niet alleen
toel i chtingsvereisten voor de jaarrekening opgenomen, m aar ook wettelijke
m axima voor bezoldiging en on tslagvergoeding van bepaalde
fu n ctionarissen. Op gron d v an de WNT moeten beloningen v an
topfu nction arissen worden vermeld i n de jaarrekening. Tevens dienen
bel on ingen v an overige function arissen te worden vermeld indien deze de
v astgestelde norm (voor 2013 € 228.599) te bov en gaat. Di t geldt on der
bepaalde voorwaarden ook v oor inhuur v an personeel.

Co
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De kom en de jaren komt er veel op gemeenten af. Den k hierbij aan
v raagstukken rondom de implementatie van de decentralisaties. U h ebt
h i erbij als raadslid een belangrijke verantwoordelijke rol binnen uw
gem eente. Het is daarom v an belang dat u op h et juiste moment de juiste
v ragen kunt stellen, ook om inzicht te h ebben i n het voorspellende
v erm ogen binnen u w gemeente. Gezien de toenemende complexiteitvan de
di v erse gemeentelijke vraagstukken adviseren wij u aandacht te besteden
aan de deskundigheidsbevordering v an nieuwe raadsleden. Den k hierbij
on der m eer aan trainingen op h et gebied v an financiële sturing,
decen tralisaties en stuurinformatie.

Wi j h ebben per programma beoordeeld in hoev erre er sprake is v an een
begrotingsoverschrijding op de gemeentelijke lasten. Daarbij is ev eneens
beoordeel d i n hoeverre deze ov erschrijdingen worden gecompenseerd door
h ogere baten.

Wi j h ebben op grond van de Wet normering bezol diging
topfu nction arissen publieke en semipublieke sector (WNT) de nalevingvan
de WN T door u w gemeente gecontroleerd. De WN T is van kracht vanaf
1 jan uari 2013. De regelgeving is echter com plex. In de loop v an 2013 werd
du i delijk dat de normen voor de uitvoering van de WNT n iet altijd
een du idig helder waren. Derhalve is eind februari 2014 door het Rijk een
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n orm enkader en controleprotocol opgesteld. Hi ermee is meer
du i delijkheid gekomen in de regelgeving.

PwC

Co
n

De WN T-v erantwoording v an gemeente Schiermonnikoog is opgenomen in
de toel i chting v an de jaarrekening van gemeente Schiermon nikoog. Wi j
h ebben vastgesteld dat u voldaan heeft aan de WNT.
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Uw interne beheersing is van een adequaat niveau
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2.

PwC
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n

Tijdens onze interim-controle hebben wij de interne
beheersing van gemeente Schiermonnikoog beoordeeld.
Dit deel geeft u inzicht in de belangrijkste bevindingen.
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Enkele tekortkomingen in de interne beheersing
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2.1.

On ze bev indingen over u w interne con troleomgeving hebben we weergegeven in on ze rapportage interim-bevindingen controle 2013 d.d. 18 februari 2014 uitgebracht
aan het col lege. On ze conclusie is dat het huidige niveau van interne beheersing vol doen de i s. Hieronder voorzien we u van een u pdate ov er de status van de
bel angrijkste controlebevindingen en waar van toepassing onze eindejaarscon troleresponse hierop:
Gerapporteerde belangrijkste/signif icante
tekortkoming

1

Rech t matigheidswerkzaamheden verspreid over h et
ja a r uitvoeren
N aar on ze mening is h et belangrijk dat interne controles tijdig
worden uitgevoerd zodat m ogelijke risico’s en andere
bev i ndingen tijdig worden geadresseerd. Hierdoor bestaat de
m ogel ijkheid om gedurende h et jaar bij te sturen en/of
gecon stateerde fouten te herstellen. We hebben het col lege i n
di t kader geadviseerd om enerzijds h et controleplan eerder aan
te bi eden aan de raad, waardoor de werkzaamheden eerder
v astgesteld kunnen worden. Anderzijds hebben wij het college
geadv iseerd om de werkzaamheden betreffende de
rech tmatigheid en getrou wheid periodiek en verspreid over h et
geh ele jaar uit v oeren.

2

Er wordt n i et v oldaan aan h et t reasurystatuut en ex
a rt i kel 21 2
In h et treasurystatuut h eeft u opgenomen dat een
l i qu iditeitsplanning opgesteld dient te worden di e een periode
bestrijkt van één jaar tot m aximaal v ier jaar. Een dergelijke
l i qu iditeitsplanning is niet aanwezig. Op di t mom ent wordt op
di t pu nt n iet vol daan aan uw treasurystatuut.
Daarn aast m erken wij op dat h et treasurystatuut op di t aspect
tegen strijdig is met de verordening 212. In deze betreffende
v erordening heeft u opgenomen dat uw paragraaf financiering
i n zicht moet geven in zowel een liquiditeitsplanning als de
fi n anciering v oor de kom ende drie jaren.

Daarn aast geeft uw verordening ex artikel 212 aan dat periodiek
de v ol gende beleidsstukken aangeboden dienen te worden aan

PwC

Situatie
2013

Situatie
2012

Opvolging na rapportage interim-bevindingen

-

Ti jden s de interimcontrole waren n og niet alle
rech tmatigheidswerkzaamheden uitgevoerd. Ten tijde van de
jaarrekeningcontrol e hebben we alsnog kennis kunnen nemen
v an de resterende rechtmatigheidswerkzaamheden. Op basisvan
de rech tmatigheidswerkzaamheden zijn en kele fouten en /of
on zekerheden geconstateerd. In dit kader verwijzen wij u graag
n aar paragraaf 1.1.

Co
n

#

Wi j h ebben het college geadviseerd om de n aleving v an de
v erordening in de processen te borgen. Ten aanzien van de
l i qu iditeitsplanning hebben wij geadviseerd om een meerjarige
l i qu iditeitsplanning op te stellen. Zodoen de wordt v oldaan aan
de v erordening en heeft u zicht op u w financieringsbehoefte ov er
m eerdere jaren.
De n ota activeringsbeleid is door de raad vastgesteld op 28 m ei
2013 en de n ota inkoopbeleid is door de raad vastgesteld op 12
febru ari 2013. Hi ermee wordt op deze punten v oldaan aan de
v erordening ex artikel 212.
De geactualiseerde nota reserves en voorzieningen is vooralsnog
n i et v oorgelegd aan de raad. Wij hebben h et college geadviseerd
om di t alsnog te doen , zodat kan worden v oldaan aan de
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v erordening ex artikel 212.
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de raad:
 N ota reserves en v oorzieningen (artikel 10, eens per vier
jaar);
 N ota activerings- en afschrijvingsbeleid (artikel 11, eens per
v i er jaar);
 N ota v erstrekking gemeentelijke subsidies (artikel 22, eens
per v i er jaar).
De n ota reserves en v oorzieningen i s voor h et laatst v astgesteld
op 24 februari 2009 en zal daarom in 2013 wederom vastgesteld
di en en te worden. De n ota activeringsbeleid is echter v oor h et
l aatst v astgesteld op 20 december 2005 en gewijzigd op 22
jan u ari 2008 voor het onderdeel open baar on derwijs. Om aan
de fi n anciële beheerverordening te vol doen di ent deze nota n og
worden aangeboden aan de raad.
De n ota v erstrekking gemeentelijke subsidies i s nog nooi t
opgesteld en daarmee wordt op dit punt niet v oldaan aan de
v erordening

Co
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Tot sl ot stelt artikel 26 v an de financiële v erordening dat het
col l ege een i nkoopbeleid, waarin de interne regels voor de
i n koop v astliggen alsmede de algemene inkoopvoorwaarden,
di en t op te stellen. Di t inkoopbeleid i s inmiddels ambtelijk
gereed en zal begin 2013 door het college worden v astgesteld.

3

Het aan wezige m eerjarig on derhoudsplan v oor gemeentelijke
gebou wen is n iet actueel.

In 2013 h eeft er een actualisatie plaats gevon den inzake het
m eerjarige on derhoudsplan (MJOP). In dit kader v erwijzen wij
n aar paragraaf 1.3.

4

V erordening ex artikel 213a wordt niet nageleefd i nzake h et
v errichten v an doelmatigheid- en doeltreffendheidonderzoeken.

Gedu rende 2013 is hieraan geen opvol ging gegeven.

5

Fi n anciële relaties met verbonden partijen kunnen v an i nvloed
zi jn op u w jaarrekening. Het belang van de paragraaf

Gedu rende 2013 is opvolging gegeven aan het v erder door
on twi kkelen v an de paragraaf.

PwC
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V erbonden Partijen neemt toe.
Regi stratie van de v erantwoording van en con trole op
toeri stenbelasting dient te worden verbeterd.

6

= Nieuwe tekortkoming in interne beheersing
= Voortgang geboekt sinds 2012
= Geen voortgang sinds 2012
= Tekortkoming verholpen

2.2.

Er zijn geen tekortkomingen
geconstateerd ten aanzien van uw ITomgeving

2.3.

Er zijn geen aanwijzingen van fraude
gebleken

Fraude, fouten en niet-naleving van wet- en regelgeving

De v erantwoordelijkheid v oor de jaarrekening berust bij h et college van
bu rgemeester en wethouders. Uit dien hoofde zijn zij verantwoordelijk v oor het
besch ermen van het v ermogen van gemeente Schiermonnikoog het voeren van
een afdoende financiële administratie en het in stand houden van een geschikt
sy steem v an intern beheersing (waaronder procedures v oor het waarborgen van
de betrou wbaarheid en continuïteit van geautomatiseerde systemen en het
v oorkom en en opsporen van fraude, ov erige onregelmatigheden en fou ten en
n i et-naleving v an wet- of regelgeving). Wij hebben on ze controle zodanig
i n gericht dat wij er redelijk, maar n iet absoluut, zeker van kunnen zijn dat

PwC

m ateriële afwijkingen in de jaarrekening (waaronder materiële afwijkingen als
gev ol g v an fouten of fraude) aan het l icht zullen komen.
On ze con trol e bestond niet uit een uitvoerige controle van transacties zoals
n oodzakelijk zou zijn om fouten of fraude die n iet hebben geleid tot m ateriële
afwi jkingen in de jaarrekening te kunnen opsporen. Het dient te worden
on derkend dat h et controleproces inherente beperkingen kent. Als gevolg van
de aard van fraude, met name wanneer daarbij sprake is v an verhulling door
sam enzwering en vervalsing v an documenten, is h et mogelijk dat bij een
con trol e di e i s opgezet en uitgevoerd in ov ereenstemming met algemeen
aan vaarde controlestandaarden materiële fraude niet wordt on tdekt.

Co
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V anuit wet- en regelgeving is h et vereist dat wij een reflectie geven op de
betrou wbaarheid en continuïteit van uw geautomatiseerde gegevensverwerking.
Ui t on ze controle blijkt dat er op di t gebied geen zaken zijn die aan u dienen te
worden gemeld.

Het col l ege n eemt maatregelen om de registratie van en de
con trol e op de v erantwoording van de toeristenbelasting te
v erbeteren.

Hoewel doel treffende interne beheersingsmaatregelen het risico dat fouten en
fraude zich voordoen of on ontdekt blijven, doen afnemen, wordt di t risico
h i ermee niet weggenomen. Wij kunnen daarom niet garanderen dat eventuele
fou ten of gevallen v an fraude on tdekt worden. Gegeven de inherente
beperkingen van h et controleproces en het i nterne beheersingssysteem kan en
m ag er n iet op v ertrouwd worden dat on s on derzoek alle fouten of gevallen v an
fraude aan het licht zal brengen.
Zoal s ov ereengekomen in on ze con troleaanpak om vatten onze werkzaamheden
on der m eer besprekingen met h et college over frauderisico’s en ev entuele
fraudes. Tijdens on ze controle van de jaarrekening 2013 hebben wij geen
aan wijzingen v oor fraude gevonden. Hi ervoor hebben wij aanvullende
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2.4.

Wij zijn onafhankelijk
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werkzaamheden v erricht i n de vorm v an onder andere het doornemen van
m em oriaalboekingen (niet standaard administratieve boekingen) en het
bespreken v an fraude met m eerdere functionarissen. Tevens is in de
‘bev estiging bij de jaarrekening’ nogmaals expliciet benoemd dat er geen sprake
i s geweest v an fraude.

We h ebben on ze naleving van de externe standaarden, de wereldwijde
on afhankelijkheidsstandaarden v an PwC en de on afhankelijkheidsregels van
gem eente Schiermonnikoog voor on ze totale dienstverlening in 2013 bewaakt
en bev estigen dat we aan deze on afhankelijkheidsverplichtingen h ebben
v ol daan.

2.5.

De implementatie van SEPA ligt op
schema

PwC

Co
n

Op 1 februari 2014 i s de regelgeving om trent SEPA (Single Euro Payments
A rea) i n werking getreden. Op 9 januari 2014 h eeft de Europese Com missie
v oorgesteld een transitieperiode van zes maanden in te voeren. Di t betekent dat
gedu rende deze periode niet-naleving van de SEPA-regelgeving geaccepteerd
wordt door banken. Niet-naleving v an de SEPA-regelgeving kan gevol gen
h ebben voor de geautom atiseerde verwerking van betalingen, beheersingsm aatregelen en de kasstroom van gemeente Schiermon nikoog.
Ti jden s on ze tussentijdse controlewerkzaamheden met betrekking tot de
jaarrekening voor 2013 hebben wij geconstateerd dat gemeente
Sch i ermonnikoog op schema l igt om te v oldoen aan de SEPA vereisten.
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2014 en verder
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3.
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In dit deel gaan wij in op een aantal ontwikkelingen op het
gebied van regelgeving en financiële verslaggeving die in
2014 en latere jaren gevolgen zullen hebben voor gemeente
Schiermonnikoog.
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Ontwikkelingen in BBV
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3.1.

U hebt de wijzigingen in het BBV nog niet betrokken in uw begroting
2014; dez e hebben tevens effect op uw jaarrekening 2014

Met i n gang van 1 juli 2013 zijn de wijzigingen in h et Besluit begroting en
v erantwoording v an kracht geworden. Hoewel deze wijzigingen nog n iet van
toepassing zijn op de jaarrekening 2013 dienen deze wel verwerkt te worden in
de begroting 2014.
De wi jzigingen betreffen voornamelijk tekstuele wijzigingen, maar er zijn ook
en kel e inhoudelijke wijzigingen die nadrukkelijk uw aandacht vragen. Wij
bren gen deze onderstaand on der uw aandacht.

BBV vraagt nadrukkelijker aandacht voor ris icobeheersing

Het BBV kent een toegenom en aandacht v oor risicobeheersing en de wijze
waarop hier inzicht in wordt gegeven. Dit inzicht kan worden vergroot door i n
de paragraaf weerstandsvermogen inhoudelijker i n te gaan op m ogelijke
on twi kkelingen (scenario’s) en welke (beleidsmatige) opties er zijn om de
fi n anciële consequ enties zo goed mogelijk te beheersen.

Het belang van de paragraaf verbonden partijen neemt toe

Uitbreiding van verplichte toelichtingen

N aar aanleiding van de vastgestelde wijzigingen in het BBV dient on der andere
de v ol gende informatie te worden opgenom en:

Per programma een overzicht v an geraamde incidentele baten en lasten
en de (beoogde) structurele toevoegingen en on ttrekkingen aan de
reserves.

De i n formatie zoals genoemd in de WNT.

Het opn em en v an een extra categorie on der de m ateriële vaste activa,
zi jn de: ‘investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding
v an de kosten een heffing kan worden geheven’.

PwC

Het opn em en v an een extra categorie on der de v oorzieningen, zijnde: ‘de
bi jdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor ter
bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven’.

V oor een v olledig overzicht van alle wijzigingen verwijzen wij u naar de
beken dmaking v an 25 juni 2013.

Wet Hof en de Wet verplicht s chatkistbankieren zijn van k racht
In decem ber 2013 h eeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet houdbare
ov erh eidsfinanciën (Wet Hof) en de Wet verplicht schatkistbankieren. Deze
wetswijzigingen zijn van i nvloed op u w toekomstige beleid en de wijze van
u i tzetten van ov ertollige m iddelen. Het BBV i s met i ngang van december 2013
op deze aspecten aangepast en geeft aan dat m et ingang v an de jaarrekening
2014 en kele verplichte balansposten in de jaarrekening opgenomen dienen te
worden . Voor een nadere uiteenzetting van deze wijzigingen v erwijzen wij naar
h et besluit v an 13 december 2013, hou dende wijziging van het Besluit begroting
en v erantwoording provincies en gemeenten i n verband m et de invoering v an
v erplicht schatkistbankieren, de totstandkoming van de Wet Hof en enkele
an dere wijzigingen.

De w ijz iging in de Algemene pensioenwet z al invloed hebben op de
hoogte van uw voorziening per 31 december 2013

Co
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V an wege het v erwachte schrappen van de v erplichte goedkeuring door
gedepu teerde staten c.q. de minister van BZK voor h et deelnemen in
pri v aatrechtelijke rechtsvormen, neemt het belang v an het geboden inzicht i n
de paragraaf v erbon den partijen toe. Het is daarom n oodzakelijk dat i n de
paragraaf v erbon den partijen de m eest actuele (financiële) informatie van deze
partijen is opgenomen.



Op 9 ju l i 2013 is de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers gewijzigd.
Di t i n v erband met de v erhoging van de pensioengerechtigde leeftijd en de
pen si oenrichtleeftijd. Deze wijziging heeft echter geen gevolgen v oor de
jaarrekening van gemeente Schiermon nikoog, omdat u een verzekering
h i ervoor heeft afgesloten.
Nog t e bespreken: Pensioenverzekeraar Loy alis heeft bericht dat er
m om en teel een pensioengat aanwezig is v an € 27.500. We zijn in afwachting
wel k financieel effect di t heeft op de jaarrekening van de gemeente
Sch i ermonnikoog.
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Wet Markt en Overheid vanaf juli 2014
van kracht

4) Bevoordelingsverbod: Een ov erheidsorgaan mag zijn ov erheidsbedrijf
geen v oordelen verschaffen die andere marktpartijen niet ook krijgen.
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3.2.

Op 1 ju l i 2012 is de Wet Markt en Overheid (WMenO), een wijziging van de
Mededi n gingswet, in werking getreden. Ov erheidsorganisaties die nieuwe
econ om i sche activiteiten verrichten, moeten sindsdien v oldoen aan de
gedragsregels uit die wet. V oor bestaande activiteiten geldt een overgangsperi ode v an twee jaar. Di t betekent dat uw organisatie vanaf 1 juli 2014 aan
deze wet m oet voldoen.

De WMenO richt zich op overheidsorganen die economische
activiteiten verrichten

De WMen O gel dt v oor alle overheidsorganen die een economische activiteit
v errichten en dat i s eerder het geval dan over h et algemeen wordt gedacht. Het
bel angrijkste kenmerk van een economische activiteit is n amelijk het bestaan
v an concurrentie. Als dezelfde activiteit dus ook door de m arkt wordt
aan geboden, is er al sprake v an een econ omische activiteit in de zin van de
WMen O en zi jn de gedragsregels die de WMenO v oorschrijft (mogelijk) van
toepassing.

Di e gedragsregels zorgen ervoor dat ov erheden zich daadwerkelijk als een
bedri jf gedragen en andere bedrijven niet benadelen door gebruik te maken van
h u n positie als ov erheid.

Overtreding van de gedragsregels heeft gevolgen
V an af 1 juli 2014 moeten al uw bestaande economische activiteiten – v oor zover
v an toepassing – v oldoen aan de gedragsregels. De WMen O n egeren, brengt
fi n anciële risico’s met zich mee. Hoewel de Autoriteit Con sumenten en Markt
(A CM) geen boete kan opl eggen, wordt de (potentiële) overtreding wel formeel
v astgesteld en een last on der dwangsom opgelegd. Private on dernemingen
ku n nen het besluit v an de autoriteit v ervolgens gebruiken om de betrokken
ov erh eidsorganisatie aansprakelijk te stellen voor geleden schade, bijvoorbeeld
v an wege om zetderving.
Wi j adv iseren u in beeld te brengen welke gevolgen de WMenO v oor uw
gem eente heeft.

3.3.

De gedragsregels van de WMenO

De Eu ropese Com missie h eeft op 2 m ei 2013 geoordeeld dat Nederland
passende maatregelen moet treffen om de bestaande niet-onderworpenheid aan
v en n ootschapsbelasting (Vpb) van ov erheidsbedrijven af te schaffen in verband
m et staatssteunaspecten. Ov erheidsbedrijven die economische activiteiten
on tpl ooi en dienen op dezelfde wijze als private partijen aan
v en n ootschapsbelasting te worden on derworpen. Mede door deze toenemende
dru k vanuit de Europese Com missie, wordt binnen het ministerie van
Fi n anciën momenteel gewerkt aan een nieuwe wetswijziging van de Vpb-plicht
v oor ov erheidslichamen. Het wetsvoorstel i s recent ingediend.
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V erder betekent dit dat een dienst van algemeen (econ omisch) belang een
econ om i sche activiteit wordt, als daar een m arkt voor on tstaat. Daardoor wordt
de WMen O en zi jn gedragsregels mogelijk alsnog v an toepassing.

De WMen O streeft niet naar het on tmoedigen van economische activiteiten
door ov erh eden. De wet wil voorkomen dat ov erheden de markt verstoren.
Daarom zijn v ier gedragsregels opgesteld die ov erheden – afhankelijk v an de
acti viteit – i n acht moeten nemen. Di t betreffen de volgende gedragsregels:

1) Functiescheiding: Er moet een functiescheiding (organisatieonderdelen
en personen) zijn tussen econ omische en publieke activiteiten.

2) Gegevensgebruik: Gegevens uit publiekrechtelijke bevoegdheden mogen
n i et v oor econom ische activiteiten gebruikt worden, mits marktpartijen er
ook ov er beschikken.
3) Integrale kostprijsberekening: Ov erheidsorganisaties moeten de
i n tegrale kostprijs die op de m arkt gebruikelijk is, in hun tarief
doorberekenen (marktcon form tarief).
PwC

Gemeenten krijgen in 2016 te maken met
nieuwe regelgeving met forse impact op
vennootschapsbelastingplicht

Zowel v anuit de systematiek van de Wet Vpb als v anuit de gedachte om
on eerl ijke concurrentie te v oorkomen (en zodoende een gelijk fiscaal speelveld
te creëren), i s eerder al een voorkeur uitgesproken v oor de zogeheten
‘on dern emingsvariant’. Hi erbij worden de ov erheidsactiviteiten die een
‘on dern eming in fiscale zin’ vormen, in de belastingheffing betrokken. De
staatssecretaris heeft aangegeven deze variant verder te willen verkennen. In
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essen tie betekent dit dat ov erheden die activiteiten die een ‘on derneming in
fi scale zin’ v ormen, verplicht zouden moeten afzonderen n aar een aparte
en ti teit waardoor deze activiteiten i n de heffing worden betrokken. Di t brengt
ech ter allerlei con sequenties, afbakeningsproblemen en uitvoeringsperikelen
m et zi ch mee. Denk hierbij n iet alleen aan de mogelijke open ingsbalansperi kelen en financiële en administratieve gevolgen, maar bijvoorbeeld ook aan
de ju ri dische haalbaarheid v an een ev entuele afzon dering v an specifieke
acti viteiten.

PwC
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De staatssecretaris heeft aangegeven dat het voorstel per 1 januari 2015 tot wet
zal worden geheven. De n ieuwe wetgeving zal vanaf 1 januari 2016 i n werking
gaan treden. De i nvoeringsdatum v an 1 januari 2016 lijkt nog v er weg. Maar op
di t m om ent kan n og geen con crete i nschatting worden gemaakt van de
m ogel ijke impact van de wijziging v an de Vpb-plicht specifiek v oor gemeente
Sch i ermonnikoog. Desondanks v erdient het aanbeveling de ontwikkelingen op
di t gebied nauwlettend in de gaten te houden en hiervoor een werkgroep te
form eren. Afhankelijk v an de precieze situatie v an gemeente Schiermonnikoog
i s h et niet on denkbaar dat uw organisatie de tijd hard nodig h eeft om op de
V pb-plicht voor te sorteren c.q. h aar positie te optimaliseren.
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A.

Single audit Single information (SiSa)

Wi j h ebben in on ze controle specifieke werkzaamheden v erricht om een oordeel
te ku n nen geven ov er de getrouwheid en rechtmatigheid van de financiële
v erantwoordingsinformatie in de bijlage inzake SiSa bij de jaarrekening 2013
v an gemeente Schiermonnikoog. On ze werkzaamheden varieerden v an het
beoordel en v an de interne beheersing tot het uitvoeren van detailcontroles. In
de bi jl age bij de jaarrekening zijn twee typen i ndicatoren opgenomen:

In di catoren (bedragen en andere kwantitatieve gegevens, veelal
prestatie-indicatoren), die van invloed zijn op de financiële v aststelling.

In di catoren, zon der i nvloed op de financiële v aststelling.

V oor de bev indingen uit on ze controle gelden op grond van het Besluit
accou ntantscontrole decentrale ov erheden (‘BADO’) zwaardere
rapporteringtoleranties dan voor andere onderdelen v an de reguliere
jaarrekening.

PwC

De rapporteringstolerantie heeft geen consequ enties voor de om vang en aard
v an de controle van specifieke uitkeringen. Het gaat alleen om het rapporteren
v an de waargenomen fouten en on zekerheden v oortkomende uit de
accou ntantscontrole.
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V oor de eerste i ndicator geldt dat er een relatie is tussen de jaarrekening en de
bi jl age. Wij hebben op deze indicatoren een reguliere rechtmatigheidscon trole
u i tgevoerd en indien specifiek gevraagd, is de deugdelijke totstandkoming van
de i n dicator beoordeeld. De tweede indicator heeft normaliter geen directe
rel atie met de gemeentelijke jaarrekening. Deze indicatoren zijn n oodzakelijk
v oor h et departementale jaarverslag. Bij deze indicatoren hebben wij alleen de
deu gdelijke totstandkom ing van de indicator beoordeeld en dus n iet de
rech tmatigheid v astgesteld.

In di t rapport v an bevindingen hebben wij per specifieke uitkering fouten en
on zekerheden, boven een vastgestelde financiële grens, opgenomen voor zov er
deze n i et door de gemeente zijn gecorrigeerd. De financiële grens is afhankelijk
gesteld v an de om vangsbasis van de regeling. De om vangsbasis wordt
gebaseerd op de gevraagde indicator. Bij een gevraagde indicator van
‘bestedi ngen gedurende het jaar’ wordt de omvangsbasis bijvoorbeeld gevormd
door de bestedi ngen i n de regeling. De fi nanciële grens i s per specifieke
u i tkering:

€ 12.500 i ndien de omvangsbasis kleiner dan of gelijk is aan € 125.000;

10% i n dien de om vangsbasis groter dan € 125.000 en kleiner dan of
gel i jk is aan € 1.000.000;

€ 125.000 i ndien de omvangsbasis groter i s dan € 1.000.000.

Op basis van de Nota verwachtingen accountantscontrol e u itgegeven door het
m i n isterie van Binnenlandse Zaken en Kon inkrijksrelaties rapporteren wij door
m i ddel van on derstaande voorgeschreven tabel de geconstateerde fouten of
on zekerheden per regeling.

Pagina 22 van 24

Totale omvang van de
fout of de onzekerheid
(in €)

Toelichting fout/onzekerheid

Brede doel uitkering verkeer en v ervoer SiSa tussen
m edeov erheden

Geen

N .v .t.

N .v .t.

G1

Wet soci ale werkvoorziening (Wsw) gemeente 2013

Geen

N .v .t.

N .v .t.

G1 A

Wet soci ale werkvoorziening (Wsw) totaal 2012
(Gem een ten i nclusief deel gemeenschappelijke
regel ingen)

Geen

N .v .t.

N .v .t.

G2

Gebu n delde uitkering op gron d v an artikel 69 WWB
gem eente 2013

Geen

N .v .t.

N .v .t.

G3

Besl uit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (exclusief
l ev ensonderhoud beginnende zelfstandigen) gemeente
2013

Geen

N .v .t.

N .v ..t.

G5

Wet Participatiebudget (WPB) gemeente 2013

Geen

N .v .t.

N .v .t.

E27 B

PwC
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Naam specifieke uitkering of overige
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Totale fout of
onzekerheid per
specifieke uitkering

Nr
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Nieuwe Nederlandse regelgeving inzake onafhankelijkheid heeft mogelijk impact op onze
relatie
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A.1.

De nieuwe Nederlandse onafhankelijkheidsregelgeving is duidelijker én
s telt m eer grenzen

Een verbod om assurance-klanten te sponsoren en een verplichting om
gas tvrijheid / k lantrelatie-activiteiten te melden en te bespreken

Per 1 januari 2014 geldt de Verordening inzake de on afhankelijkheid v an
accou ntants bij assurance-opdrachten (ViO). De V iO bevat helderder
om sch reven regels, die op on derdelen verder gaan dan tot voorheen, en h elpt
de accou ntant zijn assurance-werkzaamheden objectief uit te v oeren. Voor u als
PwC assurance-klant, zal de ViO i mpact h ebben op v erschillende aspecten van
on ze rel atie waaronder een beperking voor wat betreft de duur van de
betrokkenheid v an on ze teamleden, spon soring en het on derling uitwisselen
v an geschenken of persoon lijke uitingen van gastvrijheid.

V erder bevat de ViO een verbod voor accountants om assurance-klanten
(zi chtbaar) te sponsoren of zich op andere wijze met di e klant te associëren.
Ook gel den er strikte beperkingen inzake het geven en on tvangen v an
gesch enken en relatiemanagementactiviteiten met assurance-klanten, waarbij
de waarde meer dan € 100 per persoon bedraagt. Dergelijke ‘klanten tertainment’ bov en € 100 zal m oeten worden besproken met de
au ditcommissie of het toezichthou dend orgaan van de assurance-klant.

De rotatievereisten voor langdurige betrokkenheid door senior
as s urance teamleden bij assurance-klanten z ijn uitgebreid

PwC
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Het bel ei d van PwC ten gevolge v an de ViO heeft als principe dat de senior
team leden v an het assurance-team m oeten roteren als zij v oor een periode v an
(m aximaal) zeven jaar betrokken zijn geweest bij dezelfde assurance-klant. Is
een sen ior l id wel (meer dan) zeven achtereenvolgende jaren bij dezelfde klant
betrokken, maar minder dan zeven jaar in een senior rol , dan documenteert de
ei n dverantwoordelijke accountant in het control edossier waarom hij / zij
v aststelt dat h et voortzetten v an de betrokkenheid geen significante impact
h eeft op de on afhankelijkheid en objectiviteit van de accountant. Om situaties
te v oorkom en waarbij op een en hetzelfde m oment meer dan één senior teamlid
m oet roteren, en als gevol g daarvan de vereiste kwaliteit v an assuranceopdracht(en) in gevaar zou kunnen komen, i s er een beperkte
ov ergangsclausule in de ViO opgenomen.
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